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English title:  Is there paleoecological tracks of a Viking age farm in Finja, north of Scania? – A 

vegetation pollenanalysis of Vanga Mosse from early ironage to late middle age (with calibrated 

years AD). 

Sammanfattning: 

Syftet med uppsatsen är att studera vegetationsutvecklingen och dess förändringar i Finja med hjälp 

av pollenanalys. De frågor jag önskade få svar på var om det fanns några spår av en vikingatida 

storgård i Finja, samt eventuella spår av betydande djuruppfödning i området. Finja är rik på 

fornlämningar från brons-, järnålder och meddeltid, som bekräftar min tes om att Finja/ Mölleröd 

haft en betydande roll i området runt Finja sjön, troligtvis med odling och handel längs Almaån. 

En paleoekologisk analys genomfördes från en lagerföljd från Vånga mosse, Finja. Totalt togs fyra 

meter torvprov upp ur mossen. I den översta metern plockades fjorton prover ut till analys. Två 
14

C 

dateringar visade vilket tidsspann proven befann sig i. Cirka 600 pollen räknades från varje prov 

som sedan sammanställdes i olika pollendiagram som visar förändringarna i vegetationen mellan 

660 e.Kr. – 1587 e.Kr.  

Vånga mosse visar på kontinuerlig markanvändning under hela den undersökta perioden. Stora 

förändringar kan ses i pollenkurvorna för odlingsindikatorerna från provets början som ökar till 

höga värden vid mitten av 700 talet e.Kr. med Secale (råg) som största indikator.  Förändringen 

visar att området haft en betydande odlingsverksamhet i cirka 150 år under vikingatiden, vilket 

styrker tesen om en storgårdsetablering i Finja under denna period. Efter odlingsuppgången minskar 

aktiviteterna i området, dock med fortsatt kontinuitet i både odling- och betesmarker. Området runt 

Vånga mosse genomgår en kraftig röjning från tidigt 1000 tal e.Kr. till cirka 1200 e.Kr., 

tillsammans med en expansiv nyodlingsperiod från 1000 e.Kr., som kan ses i båda sädesarterna i 

diagrammen. Detta resultat tillsammans med andra historiska indikatorer visar på en permanent 

etablering i Finja vid slutet av 900 e.Kr. Under de nästkommande århundrandena kan ytterligare två 

nyodlingstoppar ses, en vid mitten av 1000 talet e.Kr. som eventuellt kan kopplas samman med 

upprättandet av kyrkan, och en vid början av 1200 talet e.Kr. 

 

Nyckelord/ Key words: Paleoekologi, pollenanalys, C14 datering, Finja, landskapsvetenskap.  
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Inledning 
Genom att studera den paleoekologiska utvecklingen runt Vånga mosse, Finja, kan jag presentera 

nytt material, som kan leda den arkeologiska forskningen och historien om området runt Finjasjön 

framåt. Jag har tittat på markanvändningen i Finja från vendeltid, järnålder, till sen medeltid. 

Förutom min egen analys har jag även tittat på andra pollenanalyser gjorda från trakterna runt 

Hässleholm för att hitta förändringar och avvikelser liknande dem som jag söker svar på. Det finns 

inte mycket paleoekologiska forskningar gjord i skogsbygderna runt och norr om Finjasjön, men 

Per Lagerås, forskare i kvartärgeologi i Lund, har gjort en omfattande pollenanalys i Stoby socken 

som jag har jämfört min egen analys med. 

Under förarbetet till B- uppsatsen tog jag kontakt med arkeolog Anders Ödman och förhörde mig 

om det fanns något jag kunde tillföra forskningsarbetet om Finja. Den information som Ödman 

sökte var förändringar i landskapet som kunde visa en vikingatida storgårdsetablering i Finja. Han 

sökte även efter indikatorer på betesdrift, samt uppfödning av oxar i Finja, som Ödman antyder 

skulle vara de oxar, som dragit stenarna till byggnationen av Lunds domkyrka. Uppgiften var för 

stor för en B- uppsats, men ett frö såddes och under mitt sista år på landskapsvetarprogrammet 

bestämde jag mig för att genomföra en pollenanalys som kandidatuppsats för att se om jag kunde 

hitta resultat som kan styrka dessa teser. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera vegetationsutvecklingen och dess förändringar i Finja med hjälp 

av pollenanalys. Med mitt resultat vill jag testa Ödman, C. A Christensen med fleras hypotes om en 

vikingatida storgård i Finja området. (Ödman, 2011). Jag vill även bidra med ny vetenskaplig 

information om vegetationsutvecklingen runt Finjasjön, som med andra analyser kan ge oss vidare 

kunskap om hur lanskapet sett ut runt Finjasjön och de norra delarna av Skåne. 

Frågeställningar 
 Hur ser vegetationsutvecklingen ut i Finja under sen järnålder och medeltid?  

 Finns det paleoekologiska indikationer som tyder på en vikingatida storgård i Finja?  

 Går det att med hjälp av pollenanalys belägga en betydande djuruppfödning under 

vikingatid/tidig medeltid i Finja.  
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Bakgrund 

Topografi och vegetation 
Finja ligger i Norra Skåne, cirka fem kilometer väster om Hässleholm. Byn Finja är belägen vid den 

norra delen av Finjasjön (figur 5, 1). Landskapet i denna del av Skåne är ett kuperat landskap med 

små moränhöjder som består av öppna betesmarker, små skogsområden och åkermark (Williams & 

Olsson, 2005). Högsta punkten i Finja återfinns uppe på den moränkulle som ligger öster om Finja 

by och når 75 meter över havet. Jordarterna i området består av sandig moig morän på de högsta 

höjderna, isälvssediment och sand runt den västra-, norra- och östra sidan av moränkullen. De 

sandiga jordarterna är rester av Finjasjöns strandkant och sjöbotten efter istiden, då sjöns norra del 

sträckte sig upp mot norr förbi Finja (figur 1) (Ringberg, 1992).  

 

 

 

 

 

Vånga mosse (figur 1) är en del av det som tidigare varit Finjasjön. Denna del av Finjasjön delades 

under senglacial tid av från tillflödet av vatten genom ett sandrev som lade sig i väst- östlig riktning. 

Sandrevet har bevarat de sedimentlager som ligger väl bevarade i mossen då de inte störts och rörts 

runt av vatten och vågor. En tidigare undersökning av Vånga mosse uppmätte ett 7 m djupt torv- 

och gyttjelager i den södra delen av mossen (Sjöström & Pihl, 1991).  

Finjasjön sänktes även under 1800-talet för att vinna mer odlingsmark. I norra delen av Finjasjön 

rinner vattnet ut i Almaån som fortsätter norr och österut där ån så småningom leder ut i Helgeå. 

 

Runt provtagningsområdet ligger Finja by på den västra och norra sidan, en alsumpskog på den 

södra och åkermark i den östra. Området har benämningen ”Vånga mosse” på de äldre kartorna 

Figur 1. Jordartskarta över Finja med Vånga mosse där torvprovet till pollenanalysen 
tagit upp. Terrängen illustreras med en skuggad höjdmodell (© Lantmäteriet, 
2012/892) (© SGU). 
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(Lantmäteriet, geometrisk avmätning år 1697). Skogen i undersökningsområdet består idag av tall i 

de centrala delarna med lövblandskog i ytterkanterna och med ett moss- och risskikt på marken. 

Lövträdsarterna är till största delen björk, asp och al. I mossens norra del ligger ett vattenfyllt kärr, 

de två områdena delas av med en grusväg som går i väst/östlig riktning. Genom mossen går en 

vattenfylld dräneringskanal i nord/ sydlig riktning (figur 2) och i de östra delarna av Vånga mosse 

finns det vattenfyllda torvbrytningsbassänger. Vånga mosse angränsar till Mölleröd som under ca 

fyrtio år användes av det militära som pansarövningsområde. 

Områdets historia  

Fornlämningar  
Runt omkring 

undersökningsområdet 

återfinns det lämningar och 

bosättningslämningar från 

olika tidsåldrar. Bland annat 

så ligger den idag äldsta 

kända bosättningsplatsen i 

Sverige, som är daterad till 

11500 f.Kr. ett stenkast från 

undersökningsområdet på 

den sydöstra sidan. På den 

västra sidan, där Finja är 

placerat, finns boplatser från 

sten-, brons- och järnåldern 

på ett flertal platser (figur 2). 

Uppe på den västra 

moränkullen har tre gravar 

hittats. Gravarna är enligt 

Riksantikvarieämbetet från 

brons/- järnålder och beskrivs 

som ”högar”. Gravhögarna 

ligger på den östra, västra och 

södra sidan av moränkullen 

och i anslutning till flertalet 

fossila åkermarker och 

boplatser (RAA, 2013). På 

den östra sidan av 

undersökningsområdet finns en gravlämning som Carl Von Linné skriver om i sin Skånska resa 

”Flisor voro åtskilliga upprättade i Mölleryds vång, sedan vi farit förbi den vägen, som kom från 

Hälsningborg”, vilket visar att ett stort gravfält legat vid/ på dagens Möllerödsfält (Sydow, 

1975)(figur 2).  

Kyrkan som ligger i den äldre delen av byn är daterad till cirka år 1130 e.Kr. och byggdes av 

gråsten och sandsten från trakten. Kyrkan anlades i anslutning till den byggherres gård som donerat 

pengar till uppförandet av kyrkan. Runt kyrkan växte sedan Finja by under århundraden, vid och 

utmed den landsväg som korsade Skåne från Helsingborg i väster till Kristianstad i öster under 

1600-talet, men som säkert har haft längre kontinuitet. Vägens genomfart visar på att byn troligtvis 

haft en central betydande plats (Svenskakyrkan, 2013, Ödman, 2011). Finja som ortsnamn finns 

dokumenterat på olika sätt som till exempel Fenie år 1514, men det finns även andra stavelser som 

till exempel Fønie sogn (Finja socken) och Fienne bye (Finja by) från början av 1500 e.Kr. (Sofi, 

2013). Ortsnamnsforskare tror att ortsnamnet Finja troligtvis kommer från ordet fen som kommer 

från ordet ”sankmark” (Ödman, 2011). I anslutning till provtagningsområdet på den östra sidan av 

Vånga Mosse 

Figur 2. Figuren visar boplatsområden samt stensättning/ gravfält som är 
registrerade i FMIS (fornminnesregistret) (RAA, 2013). Provpunkten med en 
radie på 400 meter är enligt Anna Boström (2002) det realistiska avståndet 
från provpunkten som huvuddelen av pollenkornen kommit ifrån (RAA, 2013, 
© Lantmäteriet, 2012/892). Gravfältet, som visas som svart triangel, är det 
gravfält som Linné såg vid sin Skånska resa 1749 (Raä- nummer: Finja 
132:1). 
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Vånga mosse ligger även Mölleröds slottsruin och Mölleröds kungsgård som byggdes under tidigt 

1600-tal. Slottet brändes ner år 1678 av danskar, men kungsgården och en av ekonomibyggnaderna 

ligger fortfarande kvar (RAA, 2014). Inom Möllerödsområdet ligger flertalet boplatslämningar från 

stenåldern och fram till medeltid (RAA, 2013). 

Befolkningsökning, agrar- och landskaps utveckling under järnåldern och 
medeltiden i Skåne. 
Under 500 e.Kr. indikeras i pollendiagram från Skåne en befolkningsminskning som förmodas bero 

på den pestepidemi som härjade i Europa under denna tid. Efter nedgången följde en 

populationstillväxt som varade ända till digerdöden på 1300-talet (Lagerås, 2006). I trakterna runt 

Hässleholm och i Norra Skåne syns befolkningsexpansionen genom gravar och fossila åkermarker 

under denna period (Skansjö, 1997). Landskapet i Skåne visar på en boplatskontinuitet där mindre 

byar växt upp i områden med bra levnadsförutsättningar som till exempel bra och lättarbetad 

jordmån samt bra vattenvägar, där Almaån, som leder ut i Helgeå, är ett bra exempel (Lagerås, 

1994, Sjöström & Pihl, 1991).  En befolkningsökning under 700 e.Kr. kan även bekräftas genom de 

antal gravar som uppkommit under sen järnålder, samt pollenanalyser gjorda över Skåne (Lagerås, 

2006).  

Under första hälften av järnåldern flyttade befolkningsgrupper runt allteftersom 

markförutsättningarna förändrades. När levnadsförutsättningarna förändrades, bland annat genom 

teknikutveckling, etablerade befolkningsgrupperna sig och blev mer bofasta. Boplatserna 

etablerades ofta runt de platser som sedan tidigare utnyttjats av odling. Boplatserna blev mer 

permanenta när djuren började stallas upp. Behovet uppkom på grund av en gradvis 

klimatförändring under 500 talet f. Kr. De stallade djuren gav en tillgång till gödsel, vilket 

möjliggjorde permanenta åkrar (Widgren, 1997). Även tregärdessystemet, åkermark som är indelat i 

tre gärden som uppkom under tidig medeltid, var av betydelse och likaså bebyggelsen av de 

Skånska kyrkorna (Myrdahl, et al., 1998). Tillsammans med gynnsamma klimatförändringar, 

minskad dödlighet och ökad tillgång till mat ökade tillväxten ytterligare under 900 e.Kr. och fram 

till 1300 e.Kr. (Skansjö, 1997).  

Faktorer som gynnade en befolkningsökning och urbanisering var teknikutveckling av 

jordbruksredskap. Detta gjorde det möjligt att bruka mer mark på ett effektivare sätt och utöka 

skörden, som därmed kunde försörja fler människor (Lagerås, 2006). Redskap som utvecklades var 

kortlien, järnskodda hackor och spadar. Långlien, som kom senare och var uppföljare till kortlien, 

gjorde det möjligt att på samma tid slå dubbelt så mycket säd som tidigare (Myrdahl, et al., 1998). 

Andra viktiga faktorer som påverkat utvecklingen är de politiska och sociala förhållanden under 

järnåldern och medeltiden (Widgren, 1997). Under tidig medeltid och fram till 1600 talet e.Kr. var 

järnframställningen en viktig utvecklingsfaktor som gjorde det möjligt att järnsko verktyg, som 

gjorde att de blev slitstarkare och jorden kunde brukas på ett effektivare sätt (Lagerås, 2006) 

Landskapet har förändrats under årtusendena. Innan boplatsetableringarna under första halvan av 

järnålder, var landskapet ett relativt slutet skogslandskap med huvudsak ek, björk och bok som 

dominerande trädslag. När den stora etableringen under sen järnålder/ tidig medeltid tog fart 

tunnades skogslandskapet ut och blev ett öppnare landskap. Landskapet under andra halvan av 

järnåldern och början av medeltiden var ett mosaiklandskap av uppodlade åkrar, hag- och ängs 

marker med inslag av ek och björk samt öppna hagmarker med enbuskar och ljung. 

Odlingsmarkerna låg inhägnande närmast husen och byarna, medan ängs- och utmarkerna låg en bit 

ifrån bebyggelsen (Lagerås, 2006, Burenhult, 1999). 

Historiska temperaturförändringar 
Genom att titta på dendrokronologi, årsringar i träd, och sedimentprover från hav och sjöar har 

avvikelser i trädstammarnas tillväxt och sedimentets sammansättning visat på 

temperaturförändringar över tid. Temperaturförändringen som inträffade under äldre järnålder, 500 
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f. Kr, den så kallade fimbulvintern, medförde en lång kall period som kom att utveckla människans 

sätt att leva under järnåldern och som påverkade vår utveckling under lång tid (Skansjö, 1997). 

Diagrammet som Moberg m.fl.,(2005) tagit fram visar att tidsperioden runt 500 e.Kr. börjar med en 

jämn klimatperiod som går i en uppåtgående värmekurva. Värmen når sin kulmen runt år 700 e.Kr. 

och varar i ungefär i cirka 100 år. Därefter följer en liten nedåtgång i temperaturen som sedan 

generellt bara går mot varmare temperaturer som når en värmeperiod runt 1000 e.Kr. 

Värmeperioden, som kallas ”den medeltida värmeperioden”, består av två värmetoppar som varar i 

cirka tvåhundra år. Temperaturen sjunker sedan vid 1200 e.Kr. till nivåer liknande dem från början 

av 600 e.Kr. De följande århundradena, 1500-1600 e.Kr., kallas ”den lilla istiden” då 

temperaturerna under en lång period når låga temperaturer (Moberg, m. fl., 2005). 

Varför pollenanalys? 
För att förstå hur landskapet förändrats under de tusentals år som vi levt i Sverige genomförs 

pollenanalyser av områden som är av intresse. Genom att titta på pollen, som spridits från växter 

som levt i och omkring undersökningsområdet, och som avlagrats i sjösediment och torvlager, kan 

vi göra tolkningar om hur landskapet sett ut i forna tider. Pollenanalyser är komplexa och det finns 

många felkällor och aspekter som spelar stor roll i hur provet kan tolkas. Det finns dock mycket 

forskning och olika beräkningar som ger oss möjlighet att kunna tolka resultaten och skapa en så 

realistisk bild av det forna landskapet som möjligt. Aspekter som är viktiga att tänka på vid 

pollenanalys:  

 Pollenproduktionen: De olika arterna producerar och släpper olika mycket pollen som till 

exempel björk och tall som släpper mycket pollen, medan andra arter har mindre 

pollenproduktion.  

 Pollenets spridningsförmåga: Vissa arter sprider sitt pollen med vinden och är 

vindpollinerade. Pollen kan även spridas med hjälp av djur, som till exempel bin, som är 

optimerade för detta genom att vara taggiga och klibbiga om benen. Pollenmängden som 

sprider sig med djurens hjälp är mycket mindre. För att få en bättre bild av olika arters 

pollenspridning kan beräkningar med olika korrektionsfaktorer genomföras (Andersen, 

1970) (tabell 1). Korrektionsvärdena ger en trovärdigare beräkning för hur den totala 

pollenmängden kan relateras till vegetations. Det kan även göras olika modeller för hur 

mycket pollen som avsätts inom ett område vilket bland annat Anna Broström, 2002 arbetat 

med. 

 Ligger mossen i ett slutet eller öppet område? Hur stor är mossen/ sjön? 

 Klimathistoria, varma/ kalla perioder, fuktiga eller torra.  

 Faktorer som vindriktningar, vattenflöde, bioturbation (lageromrörning) och nedbrytning 

(Broström, 2002, Birks & Birks, 1980). 

Ett pollenprov som tagits upp från en mosse innehåller en mängd olika pollen från kringliggande 

vegetation. Det är viktigt att ta i beräkning hur området ligger i landskapet, om det är öppet eller 

slutet och hur stor mossen/sjön är. Mossens öppen- eller slutenhet kommer vara avgörande hur 

mycket pollen som hamnar på mossen och slutligen i pollenprovet. Har det till exempel förekommit 

röjning på mossen kan det visa sig genom en ökad mängd örtpollen. Detta betyder dock inte att det 

förkommit mer av örtarterna utan troligtvis så att mossen varit mer öppet och mottagligt för 

pollenregnet. Broström, (2002) skriver om olika beräkningssätt för att kunna se hur stor 

upptagningsförmåga av pollen en sjö eller mosse har i radie.  Dessa beräkningar genomförs för att 

få så stor tillförlitlighet i tolkningen av lanskapsrekonstruktioner. Broström, (2002) kom i sin studie 

fram till att en liten sjö i södra Sverige har en upptagningsförmåga på cirka 800-1000 meter i radie, 

och en mosse ungefär 400 meter i radie. Beroende på om mossen ligger i ett slätt eller kuperat 

landskap har betydelse för hur radieavståndet ska tolkas (figur 4) (Broström, 2002).  
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Korrektionsfaktorer trädarter: 

 
Tabell 1. Korrektionsfaktorer för olika trädarter enligt Andersen, (1970). Arterna multipliceras eller 
divideras beroende på hur stor pollenproduktion pollenarten har. 

  Quercus, Betula, Alnus, Pinus 1:4 

Carpinus  1:3 

Ulmus, Picea 1:2 

Fagus, Abies 1:1 

Tilia, Fraxinus, Acer 1 x 2 

Corylus, undervegetation buske 1:1 

Corylus, lövtäckande träd 1:4 
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14C datering  
Kol-fjorton-dateringar genomförs på de kolisotoper som finns i organiskt material. Växter tar upp 

kol genom koldioxid och djur tar upp kol genom födan. Så länge vi lever tar vi alltså upp kol. Kol-

fjorton-datering gör det möjligt att mäta de kolisotoper som finns kvar i det organiska materialet. 

Isotoperna försvinner med tiden och därför går det bara att datera ett prov ungefär 50 000 år 

tillbaka. 
14

C dateringen gör det möjligt att åldersbestämma ett föremål eller att se förändringar över 

tid, i till exempel en pollenanalys (Öhlander, 2014). 

Indikationer på mänsklig 
närvaro 
För att kunna tyda ett 

pollendiagram och utläsa de olika 

förändringarna så krävs 

artkunskap om vilka arter som 

indikerar mänsklig påverkan, 

betespåverkan, skog, slåtter med 

mera.  

Det som tydligt visar att området 

brukats och bebotts av människan 

är pollen från olika sädeslag där 

Secale är den bästa indikatorn 

(Behre, 1981)(figur 3 och bilaga 

1). Sädeslag började odlas under 

neolitikum. De sädesslag som var 

vanligast i Skåne under denna tid 

var till exempel vete (enkorn var 

det vanligaste), skalkorn och 

naket korn. Under yngre 

järnåldern odlades övervägande 

korn, men även speltvete, råg och 

havre förekom. Utvecklingen 

inom jordbruket gjorde att rågen 

blev betydelsefull under yngre 

järnåldern i Skåne. Rågen var ett 

motståndskraftigt sädesslag som 

gav goda skördar även under 

sämre markförhållanden. Rågen 

odlades även på hösten vilket 

gjorde att jordarna nyttjades 

effektivare (Myrdahl, et al., 1998).  

Behre, (1981) har gjort en figur 

(figur 3) med olika arter som 

indikerar agrar verksamhet. 

Figuren visar vilka arter i 

pollenanalysen som kan kopplas ihop vid bete, träda, odling, samt i de miljöer som de kan tänkas 

förekomma, som till exempel betes-, våt- och åkermark samt när på året sädesarterna odlades. 

Genom att studera trädarters upp och nedgångar i diagrammet visas ihop med betes- och 

odlingsindikatorer en ungefärlig bild av vegetationsutvecklingen för området (figur 11). 

Vegetationsutvecklingen tillsammans med andra faktorer som fornminnesregister, jordartskartor, 

lokal historia, äldre kartmaterial med mera ger tillsammas en relativt trovärdig landskapsbild. 

Figur 3. Figuren visar vilka arter som indikerar till olika 
markanvändningsområden enligt Behre, 1981. Strecken 
representerar hur stor sannolikhet det är att arten finns 
representerad i de olika markanvändningsområdena. Tjockt 
streck är lika med stor sannolikhet. 
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Varje boplats har ett närområde som utnyttjas till odling, jakt och bete. Dessa områden försörjde 

varje boplats med allt som krävdes för att överleva. För att avgöra hur stor rumslig bebyggelse varje 

boplatsområde under brons och järnålder har haft, visar Åke Hyenstrand en beräkningsmodell. 

Hyenstrand, (1984) har utgått från boplatsen och beräknat hur stor radie varje enhet använt sig av 

(figur 4). Enligt honom har boplatsområdet som inkluderar vardagssysslor, som odling, en radie på 

ca 250 m. Närområdet är ett område med gemensamma betes- och jaktmarker, ca 2,5 km i radie. 

Försörjningsområdet har 25 km i radie och som kan delas av många enheter. Det regionala området 

250 km i radie, kan inkludera andra grupper i en hel landsdel med samma förutsättningar som 

tillexempel näringskällor och topografi (Hyenstrand, 1984).  

 

 
Figur 4. Geometriska kartan från 1697 över Finja visar med hjälp av digitaliserade punkter de 
järnåldersboplatser som genom arkeologiska undersökningar registrerats i området. De blå ringarna visar 
boplatsområdes sysselsättningsareal (250m) enligt Hyenstrand, 1984:7. Den röda ringen visar provpunktens 
upptagningsförmåga av pollen som är cirka 400m i radie enligt Broström, (2002). Figuren visar att en 
boplats-, områdesareal är inkluderad i pollenanalysen och att två av dem är väldigt närliggande. I mossen 
kan även dräneringskanaler ses från söder till norr samt öst till väst med dubbla linjer (© Lantmäteriet, 
2012/892) (RAA, 2013). 

  

Vånga mosse 

Provpunkt för torvprov 

Registrerad boplats 

Upptagningsområde 400 m i radie 

Områdesareal för vardagssysslor 250 m i radie 
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Metod 

Fältstudie och fältarbete 
Mina frågeställningar involverar 

markerna runt Finja kyrkby och Finja. 

Eftersom provtagningsplatsen ska ligga 

i den eftersökta närmiljön studerades 

jordartskartan och kartor från olika 

tidsperioder.  

De platser som visade våtmarker med 

lång kontinuitet var Vånga Mosse, 

Byamossen, belägen på den västra sidan 

av moränkullen, samt ett litet 

blötområde nordväst ovanför Finja 

kyrkby. Områdena inspekterades för att 

avgöra vilken lokal som var bäst lämpat 

för upptagning av torvprov. Vånga 

mosse som ligger strax öster om Finja 

by visade sig vara det område som var 

bäst lämpat (figur 2 och 5).  

Torvprovet togs upp på koordinaterna 

59º 9' 58" N 13º 41' 44" Ö. 

 I provtagningsområdet hade vissa 

ställen av torvlagret förmultnats medan de övriga torvlagren visade sig vara intakta och i bättre 

skick. Vi kontrollerade även att ytan inte utsatts för mänsklig påverkan, som till exempel 

torvbrytning, då risken är stor att de översta torvlagen fattas. Torvbrytningsbassängerna kunde 

tydligt urskiljas både på kartorna och i fält genom sin tydliga struktur.  Provet togs upp med hjälp 

av en Ryssborr, som är cirka en meter långt rör. Borret är kluvet på längden med en platt avlång 

skiva som kan rotera runt mittaxeln som tillsammans har en diameter på 5 cm. Ryssborret trycks ner 

i torven och med en roterande handrörelse i 180 grader vrids det kluvna röret runt mittaxeln och 

kapslar in sedimentet utan att förstöra lagerföljden. När skenan öppnas har provet formen av en halv 

lång sedimentkorv (Berglund & Ralska-Jasiewiczowa, 1986). Beroende på vilken ålder som ska 

studeras trycks borret ner till önskat djup med hjälp av förlängningsdelar som kopplas på. Fyra 

stycken enmeters borrkärnor togs upp från Vånga mosse som placerades i plastrännor med samma 

diameter som provkärnan. I samband med provtagningen bestämdes lagerföljdens torvslag och 

humifierings grad med bistånd av Magnus Thelaus. Proven plastades sedan noga in för att inte 

provet skulle förorenas med nutida pollen. Torvproven markerades med lokal, plats, datum och 

vilket som var upp och ned på provet. 

  

Figur 5. Kartan visar en översikt av markanvändningen runt 
Finja samt platsen där pollenprovet togs upp. Platsen ligger 
öster om Finja i Vånga mosse (©Lantmäteriet, 2012/892). 
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Laboratoriearbete  
För att kunna ta ut prov inom rätt tidspann från torvprovet genomfördes två 

14
C dateringar. 

Dateringarna ger en ungefärlig ålder och en vägledning var i provet vi befinner oss i tid och var de 

övriga torvbitarna som ska analyseras ska plockas ut. Två 
14

C prover togs ut från torvprovet ur två 

olika nivåer, ett på 20 cm respektive 95cm 

djup.  

Provbitarna till 
14

C provet togs ut från 

borrkärnan efter att ytan noga skrapas ren 

från föroreningar och lades i provrör med 

lock. Proverna togs ut och silades med 250 

µm- nät med destillerat vatten för luckra upp 

torvmaterialet och för att få bort 

humusämnen. Ur det nedersta provet 

plockades (0,0054g) Sphagnumstammar 

(figur 6) ut med pincett under mikroskop 

som sedan torkades på låg värme i ugn 

(Berglund & Ralska-Jasiewiczowa, 1986). 

Det översta provet var relativt nedbrutet och 

det gick därför inte att utvinna några 

Sphagnumstammar. Torvprovet skickades 

därför osilat för datering (0,3147g). Proverna 

skickades till två olika laboratorier, Lund 

University Radiocarbon Dating Laboratory 

och Beta Analytic i London för 
14

C analys 

(tabell 3).  

14
C dateringarna visar var i provet den 

eftersökta tidsåldern finns. Mellan de två dateringarna bestämdes att 14 prov skulle plockas ut med 

5 centimeters mellanrum. Detta gav ett ungefärligt tidsintervall mellan varje prov på cirka 50 år. 

Torvproven lades i provrör för att genomgå pollenpreparering. Prepareringen genomförs både 

kemiskt och fysiskt. Prepareringen går ut på att så mycket organsikt material som möjligt ska 

elimineras från provet och lämna de oskadade pollenkornen kvar. Processen genomfördes i nio 

olika steg enligt Berglund & Ralska-Jasiewiczowa, (1986) analysmetoder. De viktigaste stegen är: 

Silning av materialet som utfördes med silnätsstorlek 250 µm. och destillerat vatten för att få bort 

de största partiklarna. Provet prepareras sedan med saltsyra för att ta bort kalk och järnföroreningar. 

Sedan kokades provet med NaOH för att bryta ner och luckra upp humusämnena, som sedan silas 

för att separera bort de stora partiklarna från provet. För att avlägsna cellulosa och annat oönskat 

organiskt material genomförs en acetolysbehandling. Med denna behandling får även pollenkornen 

en fin färg och strukturen förbättras vilket gör den lättare att analysera. För att förvara provet 

tillsätts sedan glycerin. Mellan och under de flesta steg som beskrivs ovan kokas provet, sköljs i 

destillerat vatten och centrifugeras proverna enligt analysgrundernas beskrivning (Berglund & 

Ralska-Jasiewiczowa, 1986).  

 

  

Figur 6. Bilden visar en Sphagnum stam med blad. 
Dessa stammar plockades ut från torvprovet med pincett 
och prepareras för att skickas iväg på 14C analys (Foto: 
Diana Drougge). 
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Mikroskopering 
I proverna tillsattes glycerin och neutralröd färg 

för att ge provet och pollenkornen bra konsistens 

och färg (figur 7). Den färdiga blandningen lades 

på mikroskopglas som namngavs. Under 

mikroskop räknades cirka 650-800 pollen i varje 

prov plus sporer och dylikt. Pollenkornen 

identifierades med hjälp av olika litteratur och 

referenspreparat från Högskolan Kristianstad 

genom att titta på kornens form, ytstruktur och 

öppningar (Moore, et al., 1991, Frenguelli, 

2003).  

Den bästa indikatorn i diagrammet på mänsklig 

närvaro är sädesslagens förekomst (Behre, 

1981). Sädesartspollen är även pollen som kan 

vara knepiga att bestämma eftersom de är så lika 

gräspollen. Arterna skiljer sig nästan bara i 

storlek, Poaceae (gräs) är mindre än Secale 

(Råg), Triticum (vete) med flera. För att urskilja 

sädesarterna med så stor sannolikhet som möjligt 

sattes ett mätinstrument fast på mikroskopets 

okular som gjorde det möjligt att mäta 

pollenkornet storlek för att därmed kunna avgöra 

vilken art. 

Det färdigräknade materialet omvandlades i datorprogrammet Tilia till pollendiagram (figurer 10-

14). Pollendiagrammet delades in i tre olika pollenzoner som representerar de olika arternas upp 

och nedgångar och förändringar över tid. Trädarterna, betesindikatorer och odlingsarterna delades 

upp i specialdiagram. Värdena lades sedan ihop till ett ”staplat” diagram för att kunna ge en 

tydligare bild av de olika upp och nedgångarna. Trädarterna omvandlades även med 

korrektionsfaktorer enligt Andersen, (1970), för att pollensumman ska ge en så trolig bild som 

möjligt (figur 3). 

Kart analys 
Mycket historia kan utläsas genom att studera äldre kartmaterial. Det äldre kartmaterialet indikerar 

hur landskapet sett ut under järnåldern, tack vare att landskapet inte genomgick några större 

förändringar innan markskiftena under 1800 talet.  

Kartor som har studerats:  

 Geometriska kartan, 1687, 1697: Finja nr 1-10  (Lantmäteriet, 2013) 

 Generalstabskartan, 1865  (Lantmäteriet, 2013) 

 Jordartskartan, Kristianstad NV (Ringberg, 1992) 

 Fornminneskarta, (FMIS, RAA, 2013) 

 Buhmans Skånska karta, 1684 

 Flygfoton från 1940 talet 

 Översikts och höjdkarta  (Lantmäteriet, 2013) 

 

Även högupplöst höjddata från lantmäteriet har används i kartproduktionen. Delar av kartmaterialet 

har behandlats i dataprogrammet Arc Gis, version 10.1. En del kartmaterial har rektifierats ihop och 

analyserats för att visa exakt var de olika platserna i kartmaterialet legat. riksantikvariets 

fornminnes register har används för information om var de olika lämningarna från järnåldern finns i 

Finja socken (figur 2).  

Figur 7. Bilden visar ett pollenprov under mikroskop. 
Provet är färgat med neutral rött för att pollenkornen 
ska få en bra färg för att underlätta identifieringen av 
pollenkornen. Pollenkornet längst upp är ett Pinus 
pollen (tall) (Foto: Diana Drougge) 
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Resultat 

Stratigrafi torvprov, Vånga mosse 

Tabell 2. Tabellen visar torvstratigrafin i norra delen av Vånga mosse från 0- 400 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14C resultat 
På det nedersta provet som 

14
C daterades kunde en bestämd datering till 660 e.Kr. bestämmas. Det 

översta provet fick vid kalibreringen två olika sannolikhetstoppar (figur 8, 9).  

Tabell 3. 
14

C resultat från Vånga mosse. Två prov togs ut och 
14

C daterades. Det nedersta provet daterades 

till 660 e.Kr. och det översta till 1486/1587 e.Kr. 

 

För att kunna ge varje sannolikhetstopp ett definitivt årtal räknades ett medelvärde ut. Det uträknade 

medelvärdet i toppresultatet tillsammans med den nedersta dateringen användes sedan för att räkna 

ut den mest sannolika tidskalan mellan de övriga 12 pollenproverna. Detta gav mig två olika 

diagram med olika tidsintervaller mellan proverna. Diagrammen har båda 660 e.Kr. i botten, men de 

skiljer sig i de övre resultaten med att det ena har 1486 e.Kr. och det andra 1587 e.Kr. som ålder för 

den övre dateringen (figur 8, 9). Eftersom de olika diagrammen skilde sig en hel del i tidsperioderna 

genomfördes en ungefärlig beräkning av torvtillväxten i mossen (figur 8, 9).  

 

 

 

 

 

 

Djup (cm) Jordartsbeskrivning 

0-17  Oxiderad vitmosstorv 

17-62  Låghumifierad vitmosstorv med tuvdunsfibrer 

62-100  Medel/ höghumifierad vitmosstorv med tuvdunsfibrer 

100-173  Medel/ höghumifierad vitmosstorv 

173- 280  Låghumifierad vitmosstorv 

280-320 Låghumifierad vitmosstorv 

320-337  Starrvasstorv 

337-400  Lövkärrtorv 

400-  Sand 

Lab.nr Djup (meter) 14C-år BP Kal. Ålder 

Beta 354355 0,20  375±40 1486/1587 e.Kr. 

LuS 10666 0,95 1360±30 660 e.Kr.    
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Beräkningen av torvtillväxten beräknades med formlerna:  

1. Torvtillväxt mellan 
14

C dateringarna =  

𝑋 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑚 𝑡𝑜𝑟𝑣𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 14𝐶 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎

𝑋 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 14𝐶 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎
  

2. Torvtillväxt mellan den översta 
14

C dateringen och dagens markyta: 

𝑋 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑚 𝑡𝑜𝑟𝑣𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑛 ö𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎 14𝐶 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

 𝑋 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑛 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎 14𝐶 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
 

Torvtillväxten räknades ut mellan de olika 
14

C proverna. Resultatet visade en tillväxt på 

0,907mm/år i det ena provet, respektive 0,809mm/år i det andra. Värdet räknades sedan ut mellan 

den översta dateringen och dagens datering för att se torvtillväxten där i mellan, vilket visade en 

torvtillväxt på 0,378mm/år respektive 0,467mm/år. Det 
14

C prov som hade år 1587 e.Kr. i topp 

visade minst skillnad i torvtillväxthastighet över och under dateringen och anses därmed vara det 

prov som har den mest troligaste tidsdateringen. Dateringskurvan för prov med år 1587 e Kr. i topp 

är den tidskala som används i diskussionen (figur 9).
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Figur 8. Tid/djup kurva för datering med 68.2% sannolikhet. Tidskalan är beräknad med år 1486 i det 
översta provet som togs ut på 0.20 meter. Diagrammet visar även torvtillväxten från 660 e.Kr. till dagens 
markyta. Torvtillväxten från 660 e.Kr. till dagens markyta beräknas vara 0,53 mm/år. 

  

Figur 9. Tid/djup kurva för datering med 95,4% sannolikhet. Tidskalan är beräknad med åldern 1587 
för översta provet som togs ut på 0.95 meter. Diagrammet visar även torvtillväxten från 660 e.Kr. till 
dagens markyta. Detta diagram visade sig även vara den mest troliga tidskalan eftersom torvtillväxten 
hade minst skillnad, 0,34mm/år, mellan proven. 
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Huvuddiagram Vånga Mosse 

  

Figur 10. Diagrammets Y-axel visar provernas djup och vilken 
ålder provet har, samt vilken litografi. X- axeln visar hur många 
procent varje art representerar. Arterna är indelade i olika 
växtgrupper för att lättare hitta och se de olika arternas upp och 
ned gångar i diagrammet.  
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Analysresultat 

Pollenzon 1, Vånga mosse (figur 10) 
De trädslag som dominerar under denna zon är Betula med ca 22 % som ökar till ca 30 % i slutet av 

zonen och Alnus från 18 % ner till 11 % i slutet av zonen. Quercus har en jämn nivå på 9 % med en 

lätt nedåtgång vid slutet. Pinus värde ligger på ca 9 % med en lätt uppgång. Carpinus nivån är ca 11 

% i början, sedan sjunker värdena under zonen för att nå ca 5 %. Ulmus, Tilia, Picea, Fraxinus och 

Fagus förkommer i små mängder under hela zonen med resultat mellan 0,5- 1.5%. Picea når dock 

sina högsta värden i diagrammet under mitten av 800- talet. Corylos förekommer med ca 6 % i 

början av zonen som sedan ökar ett par procentenheter under mitten av zonen för att återigen sjunka 

till ca 7 %. Poaceae, Cyperaceae och Rumex ligger runt 2- 4 % under hela zonen. Secale har en 

tydlig topp i mitten av zonen på ca 4 %. Filipendula och Artemisia förkommer i små mängder under 

hela zonen. Equisetum och Sphagnum förkommer i små mängder med toppar på ca 5 % i slutet av 

zonen. 

Period 1, år 660 e.Kr. – 907 e.Kr., Vendel-/Vikingatid. 
Landskapet är i början av perioden skogsrikt med främst Betula, Pinus, Alnus, Quercus, och 

Carpinus. Betula ökar i slutet av perioden medan Alnus och Carpinus sjunker. Båda dessa 

sistnämnda arter gillar fuktiga marker, vilket kan indikera på att klimatet förändras mot det lite mer 

varma och torra. Tilia visar en kraftig nedgång från mitten av 700 e.Kr. och cirka hundra år framåt. 

Landskapet förändras succesivt från att vara skogsdominerat till ett mosaiklandskap när sädesslagen 

kommer in i diagrammet. Secale ökar till de högsta värdena i analysen under mitten av perioden, 

vilket visar på en större odling från runt 600 e.Kr. till början av 800 e.Kr. då odlingen drastiskt går 

ner. Secale användes i allt större skala under äldre delen av järnåldern vilket diagrammet visar med 

höga värden. Intressant är att de odlade arterna inte når dessa höga värden under de kommande 

århundrandena. Sädesarterna ligger sedan på en svag nedåtkurva fram till medeltidens början. 

Rumex tillsammans med Secale, Filipendula, Plantago lanceolata och Artemisia tyder på att 

markerna använts till bete- och odlingsmark av människan. Dessa arter visar en jämn nivå genom 

hela perioden vilket tyder på att det funnits en kontinuitet av mänsklig närvaro. En höjning av 

Rumex, Plantago lanceolata och Poaceae visar runt 845 e.Kr. en uppåtgående kurva samtidigt som 

odlingsindikatorerna stadigt gått ner som tyder på en förändring av markutnyttjandet. Värdena 

pekar sedan på en nedåtgång när Betulas tillväxt tar fart vilket markerar ytterligare förändringar. 

Även träkol förekommer under perioden med jämna värden som indikerar på mänsklig påverkan, i 

form av röjning. Kolvärdena och odlingsindikatorerna sjunker i slutet av perioden samtidigt som 

träden får en uppgång.  Detta kan bero på att näringstillskott genom röjning inte var lika aktuellt 

längre eftersom näringstillförsel genom eldning inte sker i samma utsträckning efter introduktionen 

av permanent åkermark och stallade djur. 
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Pollenzon 2, Vånga mosse (figur 10) 
Betula når under zonens tidigare del stabila värden runt 38 %, denna stigning sker i början av 

zonen. Efter halva zonen sjunker de relativt kraftigt till ca 20 % där värdena ligger på samma nivå 

under resten av zonen. Pinus ligger på ca 9 % men sjunker under zonen till ca 6 % för att öka till ca 

10 % i slutet. Quercus har en jämn nivå mellan ca 7-9 % under större delar av zonen, men sjunker 

till ca 4 % i slutet. Alnus ligger på ca 11 % i börjanav zonen, men sjunker till den lägsta nivån i 

mitten av provet till ca 2 %, men ökar igen under slutet till ca 12 %. Fraxinus har två toppar under 

zonen på ca 1.5. Carpinus har i början av zonen ca 5 % men ökar till ca 9 % vid slutet av zonen då 

värdena sakta går ner mot ca 1 %. Fagus ligger nästan helt oförändrat under hela zonen med ett 

värde mellan ca 9 % i början mot ca 12 % i slutet. Calluna vulgaris ligger på värden mellan 7-9 % 

under zonen, med någon upp och nedgång, till 13 % i slutet.  Poaceae och Cyperaceae har en 

samtida ökning till 4 % i början av zonen. Båda arterna följer samma nedåtgående mönster tills 

Poaceae i slutet av zonen ökar igen. Rumex har ett värde på 2 % till största delen av zonen med en 

stadig uppgång i slutet. Artemisia har ca 1.5% från mitten till slutet av zonen. Plantago lanceolata, 

Campanula, Galium, Liguliflorae och Aster typ har toppar i små mängder under zonen på ca 0.2- 2 

%. Equisetum, Sphagnum, Microthyrium, Entophlyctis och Tilletia har värden på ca 0.1-5 % under 

zonen. 

Period 2, år 907 e.Kr. – 1278 e.Kr., Vikinga- och medeltid. 
I början av perioden är det främst Betula som ökar till de högsta värdena under analysen. Pinus och 

Alnus minskar markant under det att Betulas tillväxt ökar, troligtvis på grund av att Alnus skogas av 

för att öppna upp för slåtterängar som gav vintefoder till djuren. Klimatet under denna tid uppvisar 

en värmeperiod som varar fram till 1000-talet vilket troligtvis gjort att markerna varit något torrare 

som gynnat Pinus, men inte Alnus som gillar fukt. Även de odlade arterna som Secale och Triticum 

går ner under Betulas framväxt, men arterna ökar åter när Betula minskar kraftigt under slutet av 

1000 e.Kr. Calluna vulgaris har lite upp och nedgångar under perioden men påvisar en uppgång när 

Betulas tillväxt åter går ner och markerna återigen öppnas upp. Rumex, Poaceae och Plantago 

lanceolata (betesindikatorer) visar lite högre värden under periodens början, arterna gör en dipp 

under mitten av 1000 talet e.Kr. för att åter öka när Betula minskar och markerna öppnas upp. 

Eftersom trädarterna ökar och indikationsarterna för mänsklig verksamhet går ner i värden (träkol, 

sädesslag och örter) under början av perioden, kan det visa på att den mänskliga aktiviteten minskar 

i området. Detta sker troligtvis genom omstrukturering av bosättningar, en förändring av 

markförhållandena eller att det sker sociala och politiska förändringar, till exempel maktskifte, 

mellan slutet av 800 e.Kr. till början av 900 e.Kr. Detta visas även i avtagandet av mängden 

kolpartiklar. 

I slutet av 900 e.Kr. ökade frekvensen av både små och stora kolpartiklar. Detta indikerar på en 

större röjning eftersom kolfrekvensökningen sker samtidigt som värdena för trädpollen sjunker. I 

samband med ”uppröjningen” sker även en stadig uppgång av örtfloran vilket även visar på att en 

större etablering av öppna marker sker i området under slutet av 900 e.Kr.  
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Pollenzon 3, Vånga mosse (figur 10) 
Betulas kurva är på ca 20 % i början på zonen. Värdena går sakta ner till ca 16 % men går sedan 

upp och når i slutet värden på ca 27 %. Pinus värden ligger på runt 12 % med en svacka ner till ca 7 

% i mitten som i slutet av zonen går upp till ca 12 %. Ulmus har provets högsta värden på ca 1.5 % i 

början men som under mitten av zonen går ner till värden under 0.5 %. Quercus värden är relativt 

oförändrade på ca 6 %. Alnus värden på 10-12 % med en liten svacka. Fraxinus har en topp i mitten 

av zonen till ca 1.8 % men för övrigt på låga värden. Fagus värden är stabila runt 11 % under hela 

zonen. Poaceae ospec. har en ökning till ca 10 % i början av zonen som sjunker jämt ner mot ca 8 

% och vidare ner i slutet. Secale ligger på ca 1 % under hela zonen medan Triticum ligger på ca 1-2 

%. Cyperaceaes värden har en topp i början av zonen på 3 % som sjunker för att åter öka till 7 % i 

slutet. Rumex värden ökar kraftigt i början av zonen med en topp på 11 % som sjunker jämt ner till 

3 % i slutet. Plantago lanceolata ligger på ca 2 % under slutet av zonen. Artemisas värde är 2 % i 

början och låga värden i slutet. Ranunculus acris och Centaurea cyanus förkommer i småvärden 

under slutet av zonen. Equisetum har två starka toppar under zonen med värden på 16 % och ca 6-

8%. Både de stora och små kolpartiklarna har under perioden i relation med resten av provet mycket 

små värden.  

Period 3, år 1278 e.Kr. – 1587 e.Kr., Medeltid. 
En betydande minskning av trädarterna Betula, Quercus, Alnus, Carpinus, Pinus och Corylus sker i 

början av perioden. Carpinus värden minskar mest av alla tillsammans med Betula. Sädesarterna 

tillsammans med betes indikatorer visar på en markförändring i form av odling och bete som öppnar 

upp lanskapet under några hundra år. Det är främst de betesindikerade arterna som Poaceae, Rumex 

och Plantago lanceolata med flera örter som främst utmärker sig, men även sädesslagen som finns 

representerade med jämna värden under perioden. Tritikum har förekommit under små korta 

perioder i diagrammet, men förekom kontinuerligt under slutet av 1100 e.Kr. och stannar med 

relativt jämna värden under resten av diagrammet. De låga kolvärdena i diagrammet beror troligen 

främst på att området var uppröjt och hölls sedan öppet av de betande djuren som även gav gödsel 

som kunde tillsättas på de magra markerna istället för röjgödsling. Kolpartiklar visar på låga värden 

under hela tredje perioden, efter den stora röjningen som varade fram till början av 1200 e.Kr. 

Röjningen öppnade upp landskapet och möjliggjorde större bete- och odling marker.  De arter som 

särskilt utmärker sig i diagrammet under perioden är de betesindikerade arterna, vilket tyder på att 

marken främst används till djurhållning, men även odling.  
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Diagram med korrigerade träd- värden enligt Andersen (-70), samt bete och 

odlings indikatorer enligt Behre (-81).  
 

 

 

 

 

Figur 11. Diagramet visar indikatorarter för mänsklig närvaro. Trädarterna har korrigerats enligt Andersen, 
(1970) för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Bete och odlingsindikatorer har korrigerats enligt Behre, 
(1981), X- axeln visar hur många procent varje art representerar. Y-axeln visar djup och tid. 

Bete Odling Skog 
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Diskussion  

Kartanalys 
Det är svårt att föreställa sig hur landskapet sett ut förr, men genom att studera äldre kartmaterial 

kan by, skog, åker och ängsmarker ge oss en ungefärlig bild på hur det kan ha sett ut i byn eller 

landskapet under årtusenden. I många av kartorna finns även äldre textmaterial som det går att få 

mycket information ifrån. När skiftesreformerna tog fart under 1700-1800 talen förändrades 

landskapsbilden från små sammansatta byar genom gårdsutflyttningar och att åkrarna slås ihop till 

större åkerarealer (Helmfrid, 1994). Kartanalyser från äldre kartmaterial hjälper därför oss att få en 

bild över landskapet från äldre tider. 

Det undersökta mosseområdet har varit en del av Finjasjön. Denna del av sjön blev under senglacial 

tid avskilt av ett sandrev, som med tiden blev en mosse (Sjöström & Pihl, 1991) (figur 1). När den 

geometriska kartan över Finja och Vånga mosse studerades, sågs grävda dräneringskanaler genom 

mossen, en syd nordlig och två parallella i östvästlig riktning. Texten på mossen i kartbilden talar 

om att under 1600 talet har det växt mycket ljung och mossen varit tuvig med ljung (figur 4). I den 

översta lagerföljden av mossen som torkat upp och mött syre, har det skett en kraftig biologisk 

nedbrytning. 

Dräneringskanaler har grävts genom området och runt den sydvästra delen av mossen. På en text 

från lantmäterimyndighetens karta från 1687 kan en text som går tvärs över mossen läsas, ” En 

landsväg som Landshöfd. Hr Leijonsköld på begynt öfver denna. Måssen: millan Helsingborg och 

Christianstad men blef ey fullfärdigadt” (översättning A. Ödman). Alltså har en vägsträcka 

planerats rakt över mossen, men byggnadsplanen har blivit avbruten och nerlagd, av detta syns inget 

på den restaurerade kartan 10 år senare. Spåren av dräneringen syns än idag. På Enskifteskartan från 

år 1817 syns dräneringskanalen som går i syd nordlig riktning och att mossen har blivit delad i två 

delar, Finja delat med Mölleröd.  

Genom att titta på hur vegetationen och topografin i området ser ut, så har marken mellan mossen 

och Mölleröd troligtvis varit relativt blöt eftersom vattenståndet varit tre meter högre i Finjasjön 

ända fram till sänkningen av sjön under andra delen 1800-talet. Åkern på den östra sidan är idag i 

bruk, men utan den dränering som går genom åkern hade delar av marken varit rikligt blöt. Jag tror 

därför att dessa stenfria isälvssedimentmarker brukats som åkermark för odling (på de högre 

partierna) och slåttermark (på de lägre) under järnåldern och fram. Enligt den geometriska kartan 

från 1687 e.Kr. finns det ingen utmark i socknen utan troligtvis har de stora ängsmarkerna och 

slåttermarkerna fungerat som betesmarker med efterbete. Djuren delade även betesmarkerna med 

omkringliggande socknars mark enligt lantmätare Krüger år 1687. 

När den västra sidan av mossen studerades på den geometriska kartan, kunde det snabbt konstateras 

att många av åkerskiftena tillhörde en gård med beteckning nummer sju (figur 4). Gårdens marker 

låg även närmast byn och på de marker som var mest lättodlade. Jordarten är isälvssediment vilket 

anses vara en näringsfattig men lättodlad mark utan större sten. Under äldre bronsålder, innan 

djuren stallades, användes främst moränmarker som odlingsmarker vilket kan ses genom att titta på 

var de fossila odlingsmarkerna är belägna. Den näringsfattiga jorden tillsattes under järnåldern med 

gödsel från de stallade djuren, vilket gjorde det möjligt att odla på dessa marker.  

Åkermarken som ligger på den västra sidan av mossen under 1600 e.Kr. är indelade i en kvadratisk 

form, så kallade blockparceller, men även en del bandparceller förekommer (figur 4). Jorden 

brukades under järnåldern och början av medeltid med årder för att vända jorden. Jorden brukades 

från sida till sida och sedan likadant från det andra hållet och utgjorde normalt bandparceller. Under 

senare tid när plogen introducerades delades åkermarken in i avlånga åkrar, så kallade bandparceller 

där marken bara behövde bearbetas en gång från långsida till långsida (Widgren, 1997). I den 

geometriska kartan förekommer det både block- och bandparceller blandat i olika delar av Finja. 

Genom markberedningssätt och åkerform visar odlingsmarkerna hur de uppstått i olika tidsperioder. 
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Blockparceller låg ofta vid tätt liggande gårdar eller småbyar, medan bandparceller uppkom med 

plog och brukades ofta av storbyar. (Widgren, 1997). Detta visar på att den åkermark som vi ser på 

den geometriska kartan med all sannolikhet har legat där under järnåldern och framåt. Därför är det 

även troligt att pollenanalysen som är gjord över Vånga mosse delvis representerar den mark som 

den eftersökta vikingatida storgården besuttit. I den sydvästra delen vid mossen ligger ängsmarker 

och slåttermarker.  

När jag har studerat kartmaterial från Finja socken och jämfört med andra socknar som legat runt 

Finjasjön under 1600-1700 talet har jag sett att Finja skiljer sig påtagligt i antal gårdar. Finja har 

tillsammans med Öraholma 10 gårdar och 4 gathus år 1687. De andra byarna runt Finjasjön har 

endast ett fåtal gårdar eller torp under 1600 talet och inte alls i den koncentrerade klungbyformation 

som Finja by har. Klungformationen kan bland annat tydligt ses på generalstabskartan från år 1865 

(Lantmäteriet, 2013). Detta tolkar jag som att byn efter århundranden fortfarande visar en stor 

betydande central plats i landskapet. 

Mölleröd 

Det huvudsakliga pollenkällområdet (cirka 400 meter i radie enligt Broström, 2002) för torvprovet, 

ligger ungefär hälften av marken under Mölleröds ägor och den andra delen under Finja (figur 4).  

I området runt Mölleröd ligger ett flertal registrerade boplatser från brons- och järnålder (figur 2). 

Dessa boplatser har legat i anslutning till Almaån som troligtvis varit en viktig transportled mellan 

de olika orterna i norra Skåne och ut till östkusten (Carlie, 1994). När dessa registrerade 

fornminnesplatser undersöktes under våren 2014 upptäcktes en väldigt fin odlings- och 

gravlämning. Den undersökta lämningen har legat utanför det militära övningsområde runt 

Mölleröd och var därför intakt från militärens framfart. Carl von Linné registrerade under sin resa år 

1749 en stor stensättning som inte finns synlig idag (figur 2). Generellt infinner sig en känsla av att 

området haft stor betydelse under väldigt lång tid. Detta på grund av alla fornlämningar som finns i 

området samt boplatser och gravar. Almaåns sannolika stora betydelse med handel och transport. 

Markägare i form av kungar och kyrkor visar på att detta område även varit av betydelse under 

väldigt lång tid. Mölleröd är ett namn med ändelsen – röd som betyder röja och var en vanlig 

ändelse på byar under 1100- 1300 talet e.Kr. (Skansjö, 1997). Detta visar på att området säkert fått 

en permanent etablering under vikingatiden. 

Anders Ödmans tes och den aktuella storgården 

Ödman har framfört en teori om att området kring tiden för romersk järnålder exploaterades av en 

grupp härskare från fjärran länder som anlänt till dessa trakter. De slog sig ner vid dagens Finja som 

därefter blev en centralort över omkringliggande byar i regionen med ändelsen – inge som Tyringe, 

Röinge, Hörlinge, Häglinge med flera. Härifrån har sedan traditioner och andra sedvänjor från den 

östra delen av Europa spridit sig till andra delar av Skåne (Ödman, 2011). När härskaren etablerade 

sig i Finja- området byggdes en storgård upp. De höga värden av odlingsindikatorer som kan ses i 

Vånga mosse pollenanalys under järnåldern (figur10), stärker tesen om en vikingatida storgård i 

Finja.  

Gård nummer sju var troligtvis den gård som etablerades först i Finja. Gården ligger på den västra 

sidan av landsvägen, medan de andra gårdarna är belägna på den östra (Ödman, 2011). Den västra 

sidan av Finja kyrkby ligger lite upphöjt från den östra. Strandlinjen vid tiden låg nästan uppe vid 

kyrkan, så gården har legat relativt nära vattnet. Ödman skriver i sin bok om Finja om hur 

brytesgårdarna (brytesgårdar är små gårdar som bröt sig loss från storgårdarna av trälar som arbetat 

på gårdarn) etablerades när kristendomen kom till Sverige och trälsystemet övergavs. Brytesgårdana 

anlades på andra sidan vägen, nedanför storgården i Finja. Hade denna placering av brytesgårdarna 

med hierarki att göra eftersom alla gårdarna placerades nedanför gården på andra sidan vägen? Här 

placerades även kyrkan som den tidens härskare säkerligen donerat mycket pengar till. 
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Ödman har gjort utgrävningar i anslutning till gård nummer sju för att se om de kunde hitta spår 

efter storgården som troligtvis legat där under järnåldern. I utgrävningarna fann de bland annat glas 

från kontinenten, ett bronsspänne och andra fynd som visar att någon betydelsefull person befunnit 

sig eller bott i bygden under järnåldern. Liknande glas har påfunnits i Uppåkra och även på några 

andra platser i Skåne och Norge (Ödman, 2011).  

Etablering 
Genom att titta på var lämningarna finns i landskapet runt Finjasjöns nordvästra del, även om de är 

från olika tidsåldrar, kan ett tydligt mönster av etableringsområden urskiljas. Gravarna var under 

järnåldern ett sätt att markera sin äganderätt av mark (Carlie, 1994). De gravar som är registrerade 

återfinns uppe på moränhöjden nordväst om Finja by och fortsätter norrut upp mot Svärtingtorp. 

Även boplatslämningarna ligger i området runt Finja by och ner mot Mölleröd tillsammans med ett 

antal gravlämningar. Carl von Linné skriver på sin resa genom Skåne 1749 om ” Flisor voro 

åtskilliga upprättade i Mölleryds vång” vilket troligtvis visar på att det varit en större gravplats 

(Sydow, 1975). Om detta varit en skeppsättning kommer vi aldrig att få veta, eftersom det inte finns 

något spår av stenarna idag. Men, om det varit en skeppssättning visar dessa lokaler på att platsen 

symboliserat makt och rikedom (Carlie, 1994). Gravar speglar även en boplatstäthet i landskapet. 

Anne Carlie räknar med att det funnits 3-4 gravlokaler från bronsåldern i området, vilket (enligt 

Anne) skulle tyda på att det varit minst två bebyggelseenheter i området under denna tid. Under 

järnåldern/vikingatiden består Finja av ett närområde. Detta resursområde (=närområde) är också 

tolkat som ett område av större betydelse enligt Carlie, (1994). Carlie använder sig även av en 

modell som Åke Hyenstrand (Hyenstrand, 1984) gjort för att beräkna ”bebyggelsens rumsliga 

indelning”. Hyenstrands beräkning innefattar bland annat ett närområde som är ett område som en 

eller flera bosättningar delar som gemensam resursfördelning som beräknas vara cirka 2,5 km 

(Carlie, 1994). Boplatsområdena i figur 4 är utmarkerade järnåldersboplatser enligt 

fornminnesregistret (FMIS). Eftersom gravlämningarna från brons/järnålder ligger i andra områden 

och spelar en stor roll för markägande, skulle de istället kunna tänkas att moränkullen är centrum 

för det ena närområdet, och området runt Almaån och Mölleröd som det andra. Detta visar att 

Vånga Mosse hamnar mitt i mellan dessa områden, vilket ger en pollenupptagningsförmåga från två 

olika bosättningsenheter. Det kan vara, och är troligtvis också så, att dessa markerade boplatser i 

figuren, inte varit bebodda under samma tid. De olika områdena runt Finjasjön har specialiserat sig 

på olika näringar, men åkerbruk och boskapsskötsel har varit de dominerande (Carlie, 1994). De 

små grupper som under järnåldern bebodde vårt landskap, levde under en tydlig social stratifiering 

med så kallade hövdingadömen (Carlie, 1994).  Mölleröd har troligtvis haft stor betydelse under 

hela medeltiden. Marken runt Almaån och Mölleröd har varit i kungens ägor och Dalby kloster ägde 

enskilda gårdar i området i mitten av 1500 talet, vilket visar på att dessa marker varit åtråvärda. Det 

kan vara så att Finja och/eller Mölleröd haft en central roll inom handel av säd under vendel- 

vikingatid med stora odlingsmarker av råg som specialområde. 

Johan Callmer, (1988), skriver i en rapport om järnålders byformationer och att byar ofta 

uppkommit från andra historiska närliggande platser, med ett avstånd från 250 till 500 meter. Detta 

stämmer bra in på Finja med de två närområdesplaceringarna, där troligtvis bostället från 

moränkullen flyttats ner mot Finjasjöns östra strand någon gång under järnåldern, medan Mölleröd 

med sin viktiga betydelse har legat kvar.  Finja by växte och expanderade med kyrkans byggnation 

och kristendomens genomslagskraft, medan Mölleröds ägor har legat under kunglig mark som med 

tiden har ”dött” ut. 

Diagram diskussion (figur 11)  
Närmsta pollenanalys som är gjord runt Hässleholm och som går att jämföra med detta arbete, är 

Per Lagerås och Leif Björkmans pollenanalys över Skeakärret och Stobydeltat från år 1999-2001. 

Andra närliggande analyser finns från Söderåsen, Bergman (2000), och Ageröds mosse utförd av 

Nilsson, (1964). Eftersom Stobydeltat är det prov som är närmast med likvärdig topografi som det 

genomförda diagrammet, är det Stobydeltat som jag jämfört Vånga mosse med.  
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Klimatet går under dessa århundraden från att vara kyligare med riktigt kalla vintrar, till att under 

700-800 e.Kr. gå mot ett varmare klimat som under 1000 e.Kr. når en värmeperiod (Lagerås, 2006). 

Diagrammet från Vånga Mosse visar upp och nedgångar i tiden, men intressantast är att det någon 

gång under slutet av 600 talet e.Kr. påbörjas en odlingsperiod med enbart sädesslaget Secale (figur 

11). Detta visar på att det under vikingatiden varit stor odlingsaktivitet i området, som indikerar på 

att det legat ett flertal boplatsenheter i området, eller möjligen en storgård. Sädesodlingen ökar 

under åren och når sin kulmen under slutet av 700 e.Kr. Odlingsperioden sträcker sig till mitten av 

800 e.Kr. för att sedan avta till lägre värden.  

Under denna period kan även en liten nedgång i trädkurvan konstateras, vilket visar på att under 

denna period öppnas landskapet upp och en etablering påbörjats (figur 11). Gav den höga 

avkastningen av säd möjlighet till andra investeringar under denna tid? 

En tillväxtperiod sker i Europa under järnåldern och det är troligtvis en effekt av denna som vi ser 

nederst i Vånga mosses analys. Introduktionsfasen av tillväxten räknas från 600 e.Kr. och når sin 

kulmen under 1100 e.Kr. Perioden innefattar förändringar som till exempel byetablering och 

kristendomens intåg. (Lagerås, 2006) Under denna period ändrades även markförhållandena från 

”celtic fields” till in och utäga med ett ensädesbruk (Carlie, 1994). Den första odlingsperioden varar 

fram till slutet av 900 e.Kr. Sädesarterna avtar under nästkommande period. Ett stort röjningsarbete 

tar fart från mitten av 900 e.Kr. som varar fram till 1200 e.Kr. början. Detta kan ses i kolkurvorna i 

diagrammet samt att trädkurvan har en betydande minskning från slutet av 1000 e.Kr. fram till 1400 

e.Kr. (figur 10, 11).  

Under järnåldern och tidig meddeltid var åkrarna förlagda i enskifte, vilket gjorde att de odlade 

markerna krävde mycket gödsel för att få grödorna att gro på de magra isälvssedimentjordarna. 

Isälvssediment innehåller lite sten vilket gör dem lättbrukade. Gårdarna besatt stora ängsarealer 

enligt lantmätare Krüger år 1687, vilket Ödman tolkar som att dessa gårdar etablerat någon sorts 

djuruppfödning (Ödman, 2011). Diagrammet med indikatorarter för bete (figur 11) visar på relativt 

höga nivåer av Poaceae, med en uppgång från 907 e.Kr. till runt 1000 e.Kr. Plantago lanceolata 

och Rumex värden är relativt låga vilket visar att området varit mindre öppet under perioden. Alnus 

värden går ner, medan Betulas går upp. 

För att kunna svara på frågan om det funnits någon djuruppfödning i Finja under sen järnålder/ tidig 

medeltid, har jag jämfört mitt diagram under denna period med Lagerås diagram från Stoby deltat. 

Jag har jämfört diagrammen för att se om det finns någon större skillnad vad gäller betesindikatorer. 

Jag har även här valt att titta på de indikationsarter som Behre (1991) presenterar i sitt diagram, och 

valt ut de arter, som jag har hittat i Vånga mosses analys. De arter som jag tittat på är Rumex, 

Poaceae och Plantago lanceolata, som indikerar öppna marker. Behre har med två arter Rumex i 

sitt diagram, Rumex acetosella, som främst indikerar träda och odling av vintergröda, och Rumex 

acetosa som indikerar bete (figur 3) (Behre, 1981). Under pollenanalysen har jag inte särskilt 

pollenarterna R.acetosa och R.acetosella typ. Detta ger tyvärr problem att tillämpa Behres (1981) 

indelning fullt ut.  

I Lagerås diagram visar Rumex en svag uppgång från mitten av 800 e.Kr. som går upp i en topp till 

1000 e.Kr. Även Poaceae och Plantago lanceolata ligger på jämna obemärkta nivåer under 

perioden. Trädkurvan i Skeakärret visar tillsammans med busknivåerna på ett relativt tätbevuxet 

landskap. Vånga mosse visar även på ett landskap med mycket trädpollen, men Rumex kurvan visar 

högre värden än Stobydeltats. Vånga mosse visar höga värden för perioden som syns under mitten 

av 850 e.Kr., alltså tidigare än Skeakärret. Andra arter som visar på gödslade åkrar, är 

Chenopodiceae (återfanns i små mängder i nästan hela diagrammet men med en topp runt 1200 

e.Kr.) och Artemisia, med värden från 1000 e.Kr., som återfinns i kväverika in och utmarker (Behre, 

1981).  Dessa arter följer de andra betesindikatorerna i Vånga mosses diagram. Markerna runt 

Vånga mosse har använts för bete, men det finns ingen stark indikator eller avvikelse på att det 

funnits någon stor betydande djuruppfödning i det undersökta området under sen järnålder. 
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Avverkningen av Al på våtmarker började runt 800 e.Kr. i Ystad för att öppna upp för slåttermarker 

som skulle ge foder till de stallade djuren (Widgren, 1997). Alavverkningen vid denna tid når även 

den norra delen av Skåne, vilket bland annat kan ses i Lagerås pollendiagram över Skeakärret, där 

en kraftig nedgång sker under 700-800 e.Kr. (Lagerås, 1994). Alnus kurvan för Vånga mosse går 

sakta ner ända från provets början, men får sedan en kraftig nedgång från början av 900 e.Kr. (figur 

11). Värdet ligger sedan relativt jämt under 150 år för att sedan gå upp igen. Nedgången av Alnus 

från början av 900 e.Kr. sker samtidigt som kolvärdena är på väg mot de högsta värdena under hela 

diagrammet (969-1216 e.Kr.) vilket ger en stark indikation till att röjning är orsaken till Alnus 

kurvans nedgång. Röjningen sker när Betula är som mest utbredd. Anledningen till att det är just 

Alnus kurva som går ner är troligtvis för att området röjs för etablering av slåttermarker, medan 

odlingsindikatorerna visar på mindre aktivitet under perioden. Andra tecken som visar på blötare 

marker är arter är Equisetum och Cyperaceae som får högre värden under denna period (figur 10). 

Kan den minskade odlingen i området och den ökade tillgången på foder betyda att de lagt om från 

åkerbruk till djuruppfödning i området? Eftersom provet är taget i Vånga mosse som ligger cirka 1 

km från Finja by skulle det kunna vara så att fodret till djuren hämtats från de blöta slåtterängarna. 

Arterna som indikerar på betesdrift kan ligga för långt bort från pollenprovet för att det ska kunna 

visas tydligare i resultatet. 

Per Lagerås har sammanställt och jämfört 20 pollendiagram från nordvästra Skåne och de nedre 

delarna av Småland, samt några från Halland. I sammanställningen har han tittat på de arter som 

indikerar agrar verksamhet för att spåra de upp och nedgångar av mänsklig aktivitet från 0- 2000 

e.Kr. Diagrammet visar många likheter med de expansiva och regressiva händelserna som kan ses i 

diagrammet från Vånga mosse. Lagerås diagram visar på en expansiv period under 700-800 e.Kr. 

för att sedan dippa under 900 e.Kr. Efter det kommer en expansiv period på 300 år som i Vånga 

mosses diagram kan ses som den period där markerna öppnas upp för den kommande period av 

nyodling som tar fart under 1200 e.Kr. Lagerås visar en ordentlig dipp av den agrara verksamheten 

under 1300 e.Kr. medan Vånga mosse visar en klar nedgång i odlingsarter, medan betesarterna 

endast gör en liten dipp. Nedgången vid mitten av 1300 e.Kr. relateras till digerdödens framfart i 

Skåne. Efter den kraftiga dippen av odlingsarter kan en ny uppgång synas och tolkas som en 

återhämtning, vilket även syns i Lagerås diagram. Vad som däremot skiljer de båda diagrammen åt 

är nästkommande period där det under 1500 e.Kr. ska ha skett en expansiv uppgång. Här visar 

Vånga mosses diagram på en stadig nedgång istället (Lagerås, 2006). Vad kan ha skett under denna 

period? Vad är det som gör att den agrara verksamheten går nedåt från 1463 e.Kr., som även 

trädkurvan indikerar med stigande värden från 1400 e.Kr.?  

Metoddiskussion 
För att kunna analysera och studera pollen krävs det artkunskap och kunskap om pollenstrukturer, 

ytstuktur med mera. Det krävdes mycket övning innan pollenproven kunde räknas med tilltro till 

resultatet. För att säkerställa, så långt det är möjligt, att värdena i trädpollen återgav en bild av 

skogens samansättning, användes korrektionsvärden enligt Andersen, 1970. Detta ger en 

trovärdigare bild av skogens sammanfattning av mossen. I Andersens korrektionsfigur (tabell 1) 

finns Corylus med som trädart. Arten finns inte med i specialdiagram för trädarter (figur 11), 

eftersom författaren bedömt den som buske. Calluna har inte heller betraktats i tolkningen av 

diagrammen eftersom det är troligt att Calluna även växt på mossen, vilket skulle ge falska 

indikationer och felbedömmas.  

Dateringen av lagerföljden görs genom två olika 
14

C dateringar. Det ena provet visade på en 

bestämd datering, medan det översta provet fick två separerade toppar i sannolikhetsfördelningen 

(figur 8, 9). Detta gjorde det svårt när diskussionen om upp och nedgångar skedde, eftersom det 

fanns två alternativ att ta hänsyn till. Därför gjordes en uträkning av torvtillväxten för att se vilken 

av dateringarna i tidsskala ett och två som var den mest trovärda. Tidsskala två visade en 

torvtillväxt där förändringen mellan 660 e.Kr. och dagens markyta var relativt lägre än tidsskala ett, 
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vilket gör att provet med 1587 e.Kr. i topp (figur 9), är det prov som har den mest sannolika 

tidskalan.  

Brandrester, i form av mikroskopiska kolpartiklar, är något som måste tolkas med försiktighet. Det 

som är lurigt med kolrester, är att det även kan vara påverkan från naturliga skogsbränder eller 

närliggande nedbrunna hus med mera, vilket gör att de inte går att knyta med hundra procents 

säkerhet till röjning.  

Diagrammen är framarbetade enligt Behre´s indikatorarter för agrar verksamhet (figur 3). Behre 

diskuterar i sin rapport om hur olika forskare inom området har valt att tolka bland annat Rumex, 

Plantago lanceolata och andra arter. Eftersom vissa av arterna kan förkomma i båda de agrara 

verksamheterna är det viktigt att titta och överväga hur de olika arterna relaterar tillsammans. 

Rumex finns i både betes och odlingsdiagrammen, men om arten finns samtidigt som Plantago 

lanceolata, Artemisia, Chenopodiaceae där Plantagon lanceolata visar på öppna marker och de 

andra två arterna på kväverika marker, så är det mycket troligt att marken används som betesmark 

(Behre, 1981). 

  

 

 

Vid den slutliga diagramtillverkningen hittades ett diagram som Per Lagerås gjort, som var väldigt 

lättöverskådligt, därför gjordes ett diagram även enligt honom. Per använder samma indikatorarter, 

men ett annat sätt att visualisera resultaten (Lagerås, 2006) (figur 11). 

Pollenkornen kommer från närliggande områden runt omkring undersökningsplatsen. Hur stor radie 

från provtagningspunkten som pollenarterna kan antas komma ifrån, har forskare genom olika 

beräkningar försökt få fram, bland annat Anna Boström som används i denna uppsats (figur 4). 

Figur 11. Diagrammet visar arter från Vånga Mosse som indikerar på mänsklig aktivitet enligt Per 
Lagerås sätt att analysera agrar verksamhet (Lagerås, 2006).  Lagerås har i sina egna diagram satt 
gränsen för etablering vid sädesslagens början, men eftersom de mikroskopiska kolpartiklarna från 
Vånga mosse troligtvis kommer från ett omfattande röjningsarbete så har etableringen satts i samband 
med det. 

Betydande odlingsperiod 

Nyodling 

By etablering 

Nyodling 
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Några komplicerade beräkningar av pollens spridningsförmåga inte har genomförts i detta arbete. 

Det går därför inte att dra några definitiva slutsatser på hur stor radie de undersökta pollenkornen 

kommit ifrån  (Broström, 2002). 

Analysen kunde knappast ha utförts på ett mer noggrant sätt. Att räkna pollen är väldigt tids- och 

tålamodskrävande. Därför rekommenderar jag andra studenter att inte genomföra för stora analyser, 

med för många prover, eftersom tiden för inlärning och laboratoriearbete är betydligt längre än 

beräknad studietid.  

Genom att studera paleoekologiska analyser kan vi lära oss mer om hur landskapet sett ut och hur vi 

använt oss av landskapet, under årtusenden, vilket ger oss en inblick i hur våra förfäder levde förr. 

Dessa pollenanalyser ger oss säkrare tolkningar av landskapet som tillsammans med historiskt 

material kan ge oss en klarare bild av hur våra förfäder använde sig av det studerade området. Jag 

hoppas därför att den genomförda pollenanalysen av Vånga mosse kommer vara till användning vid 

framtida forskning av Finjasjöbygdens historia. 

 

Området runt Almaån är fortfarande ett relativt oexploaterat historiskt område med stor potential att 

finna svar kring Finjasjön och Almaåns betydelse i norra Skåne. Det som är spännande är Almaåns 

centrala roll, och den betydande mark som den en gång troligtvis har utgjort. Området ska delvis 

göras om inom snar framtid. Planerna är att upprätta de äldre våtmarkerna, där en gång Almaån haft 

sin slingrande väg. I delar av detta område finns det fortfarande lämningar kvar som inte är 

registrerade i riksantikvarieämbetets databas. Detta bör tas hänsyn till vid grävning med tanke på 

vilken historisk skatt området troligvis är. Jag vill att uppsatsen styrker tesen som Ödman har och 

att fortsatta utgrävningar kan ge svar på hur stor betydelse Finjas historia haft för bygden runt 

Finjasjön. Endast framtida arkeologiska projekt kan bevisa detta, vilket jag hoppas det kommer att 

finnas intresse för, både hos kommunen, som arkeologer och historisk intresserat folk. 

 

Slutsatser 

 Det sker en kraftig expansion av den agrara verksamheten i det undersökta området i form 

av odling från 660 e.Kr. till slutet av 800 e.Kr. som sannolikt kan relateras till en vikingatida 

storgård. 

 Från slutet av 900 e.Kr. etableras det som idag är Finja. Lanskapet öppnas upp genom en 

lång period av röjning som varar från mitten av 900 e.Kr. till 1200 e.Kr. 

 I slutet av röjningsarbetet och vid början av 1200 e.Kr. sker en stor nyodling där 

pollendiagrammen visar på öppna landskap med inslag av odling och bete, med en fortsatt 

kontinuitet inom den agrara verksamheten. 

 Det finns inga indikationer på att det har förekommit någon betydande uppfödning av 

boskap under vikingatiden i Finja. 
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Bilaga 1. Diagrammets pollenarter från latin till svenska 

 

Träd 

Betula- björk  

Pinus- tall 

Ulmus- alm 

Quercus- ek 

Alnus- al 

Tilia- lind 

Fraxinus- ask 

Carpinus- avenbok 

Fagus- bok 

Picea- gran 

 

Buskar 

Frangula alnus- brakved 

Corylus- hassel 

Salix- sälg, vide 

 

Risväxter 

Ericaceae sp- övriga risväxter 

Calluna vulgaris- ljung 

 

Gräs och örter 

Poaceae ospec.- vildgräs 

Cerealia sp- obest sädespollen 

Secale- råg 

Triticum/Hordeum- vete/korn 

Cyperaceae- halvgräs 

Humulus/ cannabis typ 

Chenopodiaceae- mållväxter 

Rumex ospec.- obest. syror 

Sinapis typ- senapssläkte 

Plantago lanceolata- svartkämpar 

Ranunculus acris typ- smörblommor mm 

Campanula typ- blåklocka 

Potentilla typ- rosväxter 

Filipendula- brudbröd, älggräs 

Fortsättning Gräs och örter 

Galium-typ- måror 

Artemisia- gråbo, malört 

Aster typ- astersläkt 

Centaurea- rödklint 

Centaurea cyanus- blåklint 

Liguliflorae typ- maskros/ fibblor 

Droseraceae- sileshår 

 

Sporväxter 

Lycopodium sp- lummer 

Polypodium vulgare- stensöta 

Equisetum- fräken 

Sphagnum- vitmossa 

Microthyrium- svampfruktkropp 

Entophlyctis-typ- svampsporg 

Tilletia sphagni- svampspor 


