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Gamla contra
nya skogshistoriska metoder
Grunden för skogshistorien har under ett
drygt halvsekel varit pollenanalysen, en
viktig och framgångsrik metod som dock
har sina begränsningar, särskilt när det gäl-
ler skogens och trädens invandringshisto-
ria och tidiga uppträdande. Ny forskning,
så kallad megafossil-analys, har i ett slag
ändrat den skogshistoriska ” världsbilden” .
Metoden är i princip enkel, men mycket
tids- och arbetskrävande. Den går helt
enkelt ut på att samla in och artbestämma
vedrester, rötter, kottar, etc som finns
"arkiverade” i torv, råhumus eller sjösedi-
ment och att datera dessa med 14C-meto-
dik. Fördelen jämfört med pollenanalysen
är att man nästan alltid kan vara säker på
att arten verkligen vuxit på fyndplatsen.
Ett av problemen med pollenanalysen är
att närvaron av en viss art på en viss plats
vid en given tidpunkt aldrig är helt säker-
ställd. Pollen kan nämligen färdas långa
vägar med vind och vatten till platser och
miljöer där inga förutsättningar finns för

o
arten att växa. A andra sidan kan det vara
felaktigt att tolka små pollenmängder
enbart som resultat av långspridning och
därmed utesluta att arten vuxit på en viss
lokal. I slutänden bygger metoden, i mot-
sats till megafossil-analysen, på subjektiva
antaganden.

änge har vi nog trott att
kunskapen om de stora lin-
jerna i svensk skogshistoria

varit baserad på säkra fakta.
Exempelvis så framställs granen i
moderna läroböcker och encyklo-
pedier som en sentida invandrare,
vilken först under de senaste 3000
åren spritts över landet. Likaså
har det varit nästan ett axiom att
barrträdsfloran efter den senaste
istiden aldrig omfattat andra arter
än tall, gran och idegran.

L
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Den verkligt nya kunskap som genere-
rats genom megafossil-analys härrör från
Jämtlands och Västerbottens fjälltrakter
och inland och gäller framför allt gran och
lärk. Andra trädarter vars tidiga postglaci-
ala historia börjar skönjas är klibbal, lind
och vårtbjörk.

Gran en tidig invandrare
Torv och råhumus under de glest spridda
granar ( kloner) som växer i fjällbjörkskog
eller till och med på kalfjället (fig 1.) döl-
jer ibland mycket gamla vedrester.

Radiometriska dateringar har klargjort
att dessa kan vara så gamla som 9000 år.
Det innebär att granen vuxit på höga nivå-
er långt västerut nästan omedelbart efter
isavsmältningen. Enligt tidigare gällande
och sällan ifrågasatt ” kunskap" hade gra-
nen vid denna tidpunkt nätt och jämt nått
östligaste Finland på sin vandring västerut.
Det är med andra ord meningslöst att tala
om invandring i detta sammanhang. Gra-
nen infinner sig. på ännu outredda vägar,
så snart isen försvinner och utan det lång-
samma, stegvisa och mödosamma förlopp
som man ofta lite antropocentriskt före-
ställt sig. Mycket talar för att samma sak
gäller många andra växtarter.

Eftersom 9000-åriga vedbitar hittats i
marken precis under grenverket på vegeta-
tivt förökande granar med mer än 400-åri-
ga stammar så kan det inte uteslutas att
dessa i extrema fall är samma genetiska
individer som grodde för 9000 år sedan.
Kanske har vi världens äldsta träd bland
våra fjällgranar.

Av allt att döma fanns små och glest
spridda granpopulationer över inre och
västra Norrland tidigt efter isens försvin-
nande. Sannolikt var granen hårt bunden
till mycket speciella och avvikande miljö-
er i landskapets högre delar, t ex nordslutt-
ningar med ytligt och rörligt grundvatten
samt ett särdeles djupt och stabilt snö-

Fig 1. Krypande granklon på kalfjället i Jämt-
land ( Storsnasen ). Bevarade i marken under
granen fuir vedfragment daterats till ca 9000
år före vår tid. Möjligtvis är det samma gran-
individ som har vuxit här hela tiden. Tdl att
börja med under en gynnsammare klimatperiod
var nog detta ett välvuxet träd. Den tilltagande
kylan under senare decennier har orsakat stora
barrförluster.

täcke. Den rådande klimattypen erbjöd
inte granen dessa viktiga förutsättningar i
ett större regionalt perspektiv. Långsamt
förändrades dock klimatets karaktär i för
granen gynnsam riktning och för drygt
3000 år sedan nåddes ett tröskelvärde då
den kunde bli landskapspräglande ungefär
som i nutiden. Granlämningar från den
tiden visar ett växtsätt som vittnar om snö-
rika vintrar (fig 2). De små granpopulatio-
ner som framhärdat i årtusenden kunde vid
den här tiden snabbt öka i numerär och
spridas i omgivningarna. Hastigast gick
detta i låglandet i öster där klimatmotstån-
det är minst. I pollenanalyser har detta
uppfattats och beskrivits som artspridning
från öst till väst.
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Sibirisk lärk -
inhemsk i Fennoskandien
Fynd av lärkkottar (sibirisk lärk ) på två
lokaler i Jämtland (Sylarna) respektive
Västerbotten (Tärna) är kanske det mest
spännande och omvälvande i svensk
skogshistoria under många år. Med

,4C-
metodik kan fastställas att lärkträd växte
här för nästan 10000 år sedan i det som
idag är fjällbjörkskog och kalfjäll . Tidiga-
re pollenanalytiska undersökningar har
inte kunnat ge grund för ens de svagaste
misstankar att lärk någonsin vuxit i Skan-
dinavien efter den senaste nedisningen.
Idag finns de närmaste spontana lärkföre-
komstema i västra Ryssland; strax öster
om sjön Onega samt på östra kusten av
Vita Havet.

Eftersom den sibiriska lärken har mycket
speciella klimatanpassningar ligger det
nära till hands att utnyttja de här påträffade
tidiga lärkförekomstema i försök att klar-
göra klimatet direkt efter inlandsisens för-
svinnande. Redan tidigare vet vi, efter stu-
dier av megafossil, att tallens trädgräns låg
minst 400 m högre än idag samtidigt som
lärk växte i fjällkedjan. Det innebär att
somrarna var avsevärt varmare än nutidens.
På rent teoretiska grunder, utifrån generella
cirkulationsmodeller för atmosfären, har
man slutit sig till att vintrarna i nordvästeu-
ropa samtidigt varit av en mycket mild och
maritim typ. Förekomsten av lärk. som är
anpassad att växa på permafrost i ett
extremt och vinterkallt klimat, gör dock att
man har all rätt till skepsis inför dessa
modeller. Det är för övrigt modeller av det-
ta slag som ligger bakom de ofta ventilera-
de farhågorna för en framtida klimatkatas-
trof till följd av ökade utsläpp av koldioxid
och andra s k växthusgaser.

Fig 2.Gran med flera toppbrott, sannolikt orsa-
kade av snöbelastning, upprest ur ” dypöl ”

strax ovanför dagens skogsgräns. ^C-datering
visar att granen dog för drygt 3000 år sedan.
Uppenbarligen hade då stora snömängder bli-
vit ett påtagligt element i den ekologiska miljön.

och lärk vuxit i fjällnära områden för 9-
10000 år sedan, dvs mycket snart efter
isavsmältningen. Denna nya kunskap
öppnar för omtolkningar av vissa delar av
den skandinaviska skogs- och klimathis-
torien och stimulerar till utvidgade
undersökningar över större områden.
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Sammanfattning
Megafossil-analys är en nygammal
skogshistorisk metod som visar att gran
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