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Abstract 

Sojdmyr is a small wetland located 3 km east of Lina mire in eastern Gotland, Sweden, in an 

area highly affected by shoreline displacement. Archaeologists believe Lina mire was once 

part of a major inland water system used for commerce, and signs from several cultures 

around the Baltic Sea have been found in the area. This study aims to investigate the 

vegetational changes in the Sojdmyr area from about 4000 cal BP to the present, as well as 

discussing the human impacts that have contributed to these changes. Methods used have 

been pollen analysis, charcoal fragment counting and interpretation of the stratigraphy. The 

core was dated by correlation the results with other studies from Gotland. From the start of the 

Bronze Age, ca 4000–3000 cal BP, Sojdmyr was a freshwater lake. The vegetation in the 

landscape was open, with high presence of thermophilous taxa such as oak and elm and 

indications of pastoral land use. From the late Bronze Age to the Roman Iron Age (ca 3000–

2000 cal BP) the mire Sojdmyr was characterized by fen peat. The thermophilous taxa 

dropped quickly in abundance, whilst taxa more tolerate to cold conditions increased and the 

area became less open. From the Roman Iron Age (2000–1550 cal BP) to the present, 

Sojdmyr has changed intermittently between shallow freshwater lake and wetland conditions. 

According to the pollen analysis the first sign of cultivation in the area appeared with the 

introduction of rye during the Roman Iron Age, soon followed by barley at approximately ca 

1500 cal BP. From the Iron Age to modern times the vegetation in the area became more open 

with signs of both agriculture and pastoral lands. The pollen record from Sojdmyr suggests 

that the land use in the area has been affected by shifts in climate during the Migration and 

Vendel Periods and the Little Ice Age.  
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1. Introduktion  

Sedan neolitiseringen, det tidiga jordbruket, har människans förmåga att påverka vegetationen 

ökat drastiskt. Enligt Huntley (1988) skedde detta i nordvästra Europa för ca 7000 år sedan. 

Genom skövling av skog och introduktion av nya arter har den förhistoriska människan 

förändrat vegetationen. Mänsklig aktivitet går att undersöka genom palynologi eftersom 

pollenarkiv reflekterar vilka följder aktiviteten har fått för vegetationen (Lowe & Walker, 

1984). Genom att analysera de pollenkorn som har ackumulerats i sjöar eller våtmarker går 

det att identifiera hur mänskliga aktiviteter har påverkat vegetationen, samt finna perioder då 

den människans påverkan har förändrats eller upphört, både lokalt och regionalt (Brun, 2011).  

För att kunna analysera mänsklig aktivitet behövs ett schema för att identifiera indikatortaxa 

som gynnas eller är beroende av mänsklig aktivitet, t.ex. i form av jordbruk och boskaps-

skötsel vilket Behre (1981) har konstruerat. Dock poängterar Behre att det är enklare att 

uppnå trovärdiga resultat genom analys av kultiverade växter som har introducerats i samband 

med jordbruk. Pastorala system som baseras på betande djur är svårare att analysera, då färre 

arter kan associeras till betesmarksmiljöer (Behre, 1988).   

För att kunna göra en rekonstruktion av landskapet behövs insikt om karaktären av de miljöer 

som skapas till följd av mänsklig aktivitet. Några miljöer som associeras till mänsklig 

aktivitet är betesmarker och ängar och områden som har utsatts för skogsskövling och bränder 

(Berglund & Ralska-Jasiewiczowa, 1986).  

De tidigaste bevisen på jordbruk i Sverige är ifrån tidig neolitisk tid i Sverige, ca 3950 cal 

f.Kr.1 (ca 5900 cal BP2; Gron et al. 2015). Detta har konstaterats med hjälp av isotopanalys av 

tänder från boskap. Studien visar att nötkreatur har fått två avkommor per år, vilket är ett 

tecken på mänsklig manipulation av förökningstakten hos vilda nötkreatursbestånd, vilket i 

sin tur tyder på omfattande odling av foderväxter (Gron et al., 2015). 

Gotland blev befolkat av jägar- och samlarsamhällen för ca 9000 år sedan (Martinsson-Wallin 

& Wallin, 2010). De människor som bosatte sig på Gotland har påverkat såväl flora som 

fauna på många olika sätt. Hur befolkningen på Gotland levde påverkades både av kulturella 

förändringar, t.ex. ankomsten av människor med annorlunda kulturer, och av naturliga 

förändringar, såsom landhöjning och klimatvariationer. Sådan kulturell och naturlig dynamik 

har bidragit till att förändra det gotländska landskapet markant. Nya folkgrupper som bosatte 

1 Kalibrerade 14C-år före Kristus. 
2 Kalibererade 14C-år före 1950. 
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sig på ön har inte endast lett till kulturella förändringar; de har även successivt introducerat 

nya växt- och djurarter till ön, vilket har påverkat hur människor livnärde sig och därmed 

förändrat landskapet (Martinsson-Wallin et al., 2011). 

Området kring Lina myr på östra Gotland, där några av de tidigaste bosättningarna uppkom, 

befolkades för ca 8000 år sedan (Martinsson-Wallin, 2018). I området finns det mängder av 

fornlämningar från både arkeologisk och historisk tid som vittnar om de tidigare bosättning-

arna i området (Martinsson-Wallin, 2018). Lina myr har genomgått stora landskapsföränd-

ringar till följd av strandlinjeförskjutning, från att vara en havsvik till att bli en lagun som 

sedan har blivit en  sjö och slutligen en våtmark (Martinsson-Wallin, 2018). Under den 

mesolitiska perioden var Lina myr en insjö, sannolikt med en navigerbar farled till Östersjön. 

Idag är dock Lina myr en dikad jordbruksmark som ligger ca 5 km ifrån den nuvarande 

strandlinjen.  

Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt som började 2009 med Helene 

Martinsson-Wallin vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet 

Campus Gotland som huvudansvarig. Forskningsprojektet heter I ”Tjelvars” fotspår-

Rekonstruktion av det forntida landskapet vid Lina myr på Gotland under 8000 år 

(Martinsson-Wallin, 2018). Projektet är en multidisciplinär forskningssatsning med deltagare 

från arkeologi, samhällsgeografi, ekologi och kvartärgeologi. Forskningsprojektet har tre 

huvudsakliga mål: 

 att genomföra en miljörekonstruktion med hjälp av kvartärgeologiska metoder 

 att bearbeta data ifrån tidigare arkeologiska utgrävningar samt bedriva nya 

undersökningar och ställa dessa i relation med miljörekonstruktionen. 

 att etablera ett samarbete med regionen och lokalsamfundet för att förmedla 

forskningsresultatet till allmänheten i en turistinriktad satsning med utveckling av 

upplevelsebaserade besöksmål i området (Martinsson-Wallin, 2018). 

Studierna av naturmiljöns förändringar med kvartärgeologiska metoder har utförts av 

institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Arbetet har genomförts i form av 

studentprojekt handledda av Jan Risberg och Martina Hättestrand. Nichola Strandbergs 

masterarbete med titeln ” The Vegetational and Environmental Development of Lina Mire, 

Gotland from 6900–400 BC” (2017) baseras på en studie av pollen från en sedimentborrkärna 

från Lina myr. I studien presenterar Strandberg en miljö- och vegetationsrekonstruktion för 

området kring Lina myr för perioden 8850–2350 cal BP (Strandberg, 2017). Till följd av 
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dikning under 1940-talet och den efterföljande plöjningen var den översta delen av stratigrafin 

störd och vegetationsutvecklingen under de senaste ca 2400 åren kunde därmed inte 

analyseras. Aleftin Barliaevs masterarbete är ytterligare ett arbete som utförts inom projektet 

och vars titel är ”Paleogeography and shore displacement of Eastern Gotland between 9.5 and 

2.8 ka cal BP” (2017). I studien har Barliaev studerat strandförskjutningen i Lina myr med 

diatoméanalys som metod. Studieområdets läge i Sverige visas i figur 1.  

 

 

Figur 1.  Karta över studieområdets plats i Sverige samt på Gotland. Lojsta finns med då resultatet från denna studie har 

jämförts med Mossbergs (2006) studie med fokus på Lojstaområdet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande examensarbete är att komplettera Strandbergs (2017) studie av miljö- 

och vegetationsutvecklingen i området kring Lina myr, eftersom Strandbergs studie saknade 

den yngre delen av stratigrafin som representerar utvecklingen under de senaste 2400 åren. 

Målet med den här studien att hitta sediment där den yngre delen av lagerföljden är bevarad så 

att vegetationsutvecklingen från 2400 cal BP till nutid kan studeras i området. 14Cdateringar 
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har inte varit möjliga i denna studie till följd av tidsbrist och resurser. I denna studie har 

istället den regionala pollensignalen från Sojdmyr jämförs med andra lokaler på Gotland för 

att få en uppskattning om åldern på lagerföljden. Ambitionen är att studera pollen och 

stratigrafi i en borrkärna tagen i en närbelägen våtmark, Sojdmyr, som inte har utsatts för 

utdikning och jordbruk. I uppsatsen undersöks Sojdmyrs kvartärgeologiska utveckling. 

Vegetationsutvecklingen i området tolkas utifrån pollensammansättningen i olika lager i 

sedimenten och dess kopplingar till mänsklig aktivitet och till dokumenterade historiska 

skeenden och klimatvariationer diskuteras. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

upprättats och undersökts: 

 Är Sojdmyr en ostörd våtmark som kan skildra vegetationsutvecklingen kring Lina 

myr under de senaste 2400 åren till nutid?  

 Hur har vegetationsutvecklingen sett ut i området? 

 Hur reflekterar vegetationsutvecklingen mänsklig påverkan i området under de senaste 

4000 åren? 

2. Bakgrund  

2.1 Pollenanalys som en indikator för mänsklig påverkan 

Dagens kulturlandskap är en produkt av årtusenden av mänsklig påverkan på naturliga 

ekosystem, vilket har format ett landskap vars syfte är att producera mat till människan. 

Människans påverkan på naturlandskapet har både avsiktligt och oavsiktligt ökat förekomsten 

av vissa växter som gynnas av de förändrade habitatet (Behre, 1988). Dessa växtsorter kan 

vara odlade sädesslag eller ruderatväxter som gynnas av människans störning (av flera) av de 

naturliga ekosystemen (Behre, 1981). Olika växtslag har introducerats vid olika skeenden, till 

följd av de mänskliga aktiviteter som karaktäriserar dessa skeenden. Genom pollenanalys kan 

vissa av dessa växter identifieras i pollenarkiv.  

De förhistoriska samhällenas agrara metoder baserades på ett omväxlande bruk mellan jord-

bruk och ett pastoralt utnyttjande av ett område. Sedan medeltiden har jordbruket i Skandi-

navien istället gradvis intensifierats till att skapa de distinkta typer av jordbruksmarker och 

omgivande områden som vi associerar den agrara näringen med idag (Behre, 1988). Behres 

(1981) indikatorväxter (tab. 1) representerar det sätt på vilket människan har påverkat sin om-

givning i södra Skandinavien (och därmed även Gotland). Sädesslag indikerar (t.ex.) jordbruk, 

medan växter som Plantago lanceolata är typiska för betesmarker (Behre, 1981).  
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Berglund (1985) har tillfört en modell som skildrar hur trädslag påverkas av mänsklig 

expansion i ett område i centrala Europa och södra Skandinavien. En mänsklig expansion kan 

antingen innebära en intensifiering av nyttjande av redan brukade marker eller att nya marker 

börjar brukas i ett område. Brukande av nya marker leder till minskad mängd av Ulmus, Tilia, 

Quercus och Fraxinus samt en ökning av Betula, vilket reflekteras i pollenarkiv i området 

(Berglund, 1985). Mänsklig aktivitet, i form av skogsskövling samt skapandet av skottskog, 

betesmarker och jordbruksmarker, bidrar till ovanstående förändring i pollensamman-

sättningen för olika trädslag (Berglund, 1985). Om det mänskliga nyttjandet av ett område 

minskar sker istället en regression. Detta innebär att Ulmus, Tilia, Quercus och Fraxinus 

istället ökar, samt att Betula minskar vilket kommer att reflekteras i pollensammansättningen. 

Perioder av minskat nyttjande av kulturlandskapet går därmed att identifiera genom 

pollenanalys (Berglund, 1985).  

  

9



Tabell 1. Indikatorarter på mänskligt skapade habitat i jordbrukssammanhang i centrala Europa och södra Skandinavien. Ju 

högre värde desto vanligare är växterna i respektive habitat. Ju lägre värden desto mer sällsynta är de i habitaten, dock kan 

de förekomma i dessa habitat. Efter Behre (1981). 

Habitat A B C D E F G H 

Secale-typ 5 1 1      

Hordeum 3 5 1      

Centaurea cyanus 3 1 1      

Caryophyllaceae spp 2 2 2 2 1 1 2 2 

Poaceae 3 3 4 5 4 4 2 3 

Ranunculaceae 1 1 2 4  2 3 2 

Plantago lanceolata   2 5 1 1 1  

Cyperaceae   2 4 2 2  5 

Calluna vulgaris     5 2  3 

Chenopodiaceae     4 2  1 

Artemisia 1 3 3    5 1 

 

Behre (1988) diskuterar hur det förhistoriska jordbruket skiljer sig ifrån jordbruket sedan 

medeltiden. Under förhistorisk tid baserades jordbruket på intermittent exploatering av ett 

område, med längre perioder av regression, medan det mer sentida jordbruket innebar mer 

permanent utnyttjande av marken.  

2.2 Klimatutveckling och landhöjning under sen-holocen på Gotland 

Snowball et al. (2004) presenterar en sammanställning av ett flertal olika studier som baseras 

på studier av olika former av klimatarkiv. Klimatet under sen-holocen skiljer sig från mönstret 

under tidig holocen, vilket kännetecknades av längre perioder av relativt stabila förhållanden 

skilda åt av markanta förändringar (Snowball et al., 2004). Sen-holocen, från ca 5500 cal BP, 

kännetecknas istället av snabba och kortvariga förändringar på 1–2 oC under en 

hundraårsskala. Perioden kännetecknas även av en generell minskning av temperaturen, med 

åtföljande expansion av glaciärer i den Skandinaviska fjällkedjan (Snowball et al., 2004). 

Sammanställningen indikerar en accelererande temperaturnedgång från ca 2200 cal BP. Enligt 

Charpentier Ljungqvist (2010) bröts denna trend under den s.k. romerska värmeperioden, ca 
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1950–1650 cal BP (1–300 e.Kr.), varefter temperaturnedgången åter tog fart under folkvan-

dringstiden, ca 1650–1150 cal BP (300–800 e.Kr.; Charpentier Ljungqvist, 2010). Mot slutet 

av folkvandringstiden började temperaturen åter att stiga och under perioden 1250–650 cal BP 

(700–1300 e.Kr.) var det ca 0.5–0.8 oC varmare än i början av 2000-talet (Snowball et al., 

2004). Temperaturen sjönk sedan igen under perioden 550–50 cal BP (1400–1900 e.Kr.) till 

som mest ca 1 oC lägre än idag (Snowball et al., 2004). De två sistnämnda perioderna kallas 

för den medeltida värmeperioden respektive den lilla istiden.  

Pettersson (2003) har studerat de senaste 2500 årens klimatvariationer åren i Bjärträsk på 

centrala Gotland. Studien visar en förändring i förhållandet mellan syreisotoper vid ca 1150–

950 cal BP (ca 800–1000 e.Kr.), vilket indikerar att den medeltidens värmeperiod också har 

bekräftats på Gotland.  

Barliaev (2017) har studerat strandförskjutningen i området vid Lina myr genom en analys av 

diatoméer i en borrkärna. Han visar att Lina myr blev en vik av Litorinahavet ca 8500 cal BP 

och att Lina myr blev en isolerad sötvattensjö ifrån ca 3900 cal BP. Barliaev (2017) har beräk-

nat den genomsnittliga landhöjningen från ca 8500–3900 cal BP och från ca 3900 cal BP till 

nutid, till 2,3 respektive 2,1 mm/år i vid Lina myr. Sojdmyr ligger idag 11 m ö.h enligt 

satellitbilder från Google Earth (Google Earth, 2018). Baserat på dessa värden steg Sojdmyr 

över havet för ca 6000 år sedan. Den nutida landhöjningen har beräknats till 1,4 mm/år 

(Barliaev, 2017).  

3. Arkeologi och historia på Gotland 

Gothem socken och Lina myr med dess funktion som insjö, har tidigare uppfyllt en viktig 

funktion för människor som var bosatta i området. Tecken på detta går att finna av det höga 

antalet fornlämningar som finns i området (fig. 2).  

3.1 Bronsåldern, 3650–2450 cal BP 

Övergången från den neolitiska perioden till bronsåldern kännetecknas av introduktionen av 

koppar. Den svenska bronsåldern anses ha inletts ca 3650 cal BP och avslutats ca 2450 cal BP 

då järn introducerades. Emellertid har arkeologiska fynd av koppar gjorts vid gravar från sen-

neolitikum (ca 4250–3650 cal BP) i området kring Lina myr (Martinsson-Wallin & Wallin, 

2016).  

Under bronsåldern finns ett flertal arkeologiska lämningar kring Lina myr, såsom Gothems-

hammar, vilket är en 500 meter lång stenmur daterad till ca 2850–2450 cal BP. Stenmuren är 
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förlagd på en udde nära kusten, och ligger idag 10 m över havsnivån. Martinsson-Wallin & 

Wallin (2010) menar att murens läge kan ha placerats nära strandlinjen. I området kring Lina 

myr har fornlämningar hittats från kulturer både från den östra och västra sidan av Östersjön. 

Tjelvars grav (fig. 3), en skeppssättning från bronsåldern som också ligger i området. Enligt 

Gutasagan var Tjelvar den första personen som landsteg på Gotland (Gannholm, 1994). Jord-

bruket under bronsåldern baserades på ett extensivt jordbruk även kallat ”Celtic fields”, ett 

system som kännetecknades av långa perioder av träda (Carlsson, 1979). Jordbruket under 

bronsåldern intensifierades dock i jämförelse med den neolitiska perioden som främst 

baserades på sporadisk boskapsskötsel (Carlsson, 1979).   

 

Figur 2.  Karta över fornlämningar i området i form av boplatser, gravar, fornborgar, ristningar, hällmålningar, monument 

samt Bara ödekyrka. Områden med polygoner markerar större fornlämningar såsom större byggnader eller byar och 

gravfält. Arkeologiska data hämtades från Riksantikvarieämbetet.  

3.2 För-romersk och romersk järnålder, 2450–1550 cal BP 

Vid inledningen av järnåldern (ca 2450 cal BP) övergick kulturlandskapet från ett extensivt 

åkerssystem där endast en mindre del odlades varje år och där stora delar låg i träda, till ett 

mer lokalt och intensivt jordbruk över mindre ytor. Jordbruket baserades för det mesta på 

sädesslag, men boskapsskötsel fortsatte ha en betydande funktion i jordbrukssamhället om än 

i mindre skala (Carlsson, 1979). Från denna period finns omkring 2000 fornlämningar på 

12



Gotland i form av husgrunder, även kallade kämpgravar (Carlsson, 1979). Husgrunderna 

omgavs av inägomark på i genomsnitt ca 18 ha, där gränsen mellan inägomarken och det 

omgivande landskapet var markerad med stenmurar. Bruksenheterna var småskaliga och 

sannolikt familjeägda. Åkerarealen uppgick i genomsnitt till ca 1,5 ha, medan resten fram-

förallt användes som ängsmark för foderproduktion (Carlsson, 1979). 

 

Figur 3. Tjelvars grav som enligt sägen tillhör den första människa som landsteg på Gotland. Dateringar som har gjorts 

uppskattar att den har en ålder på 2450–3050 cal BP. 

3.3 Folkvandringstid och Vendeltiden, 1550–1150 cal BP  

Flera studier, bland annat baserade på pollenanalys, visar en regressionsperiod i kulturland-

skapet under folkvandringstiden och Vendeltiden på Gotland (Carlsson, 1979). De så kallade 

kämpgravarna från romersk järnålder utgör bosättningar som övergavs under folkvandrings-

tiden. Uppskattningsvis övergavs ca 800 bygder på Gotland under denna period. Dock 

poängterar Carlsson (1979) att vissa bygder kan ha flyttats kortare eller längre sträckor ifrån 

de tidigare bosättningarna. Detta skulle innebära att nyttjandet av kulturlandskapet inte min-

skade i den skala som alla de ca 2000 kämpgravarna hittills funna på Gotland indikerar. 

3.4 Slutet av järnåldern – vikingatiden, 1250–900 cal BP 

Slutet av järnåldern kännetecknas av en period där järn blir alltmer vanligt i Skandinavien. 

Perioden präglas av uppkomsten av den särpräglade högkultur som uppkom i Skandinavien 

och en befolkningsökning till följd av detta. Det nya samhället som tar vid efter förstörelsen 

av kämpgravarnas byar är vikingatiden och medeltidens Gotland (Carlsson, 1979). Bonde-

samhället som uppstod vid slutet av järnåldern är knutet till samma plats ända fram till 1600–
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1700-talet, vilket indikeras av att de flesta vikingaskatter ligger i nära anslutning till 1700-

talets bebyggelse (Carlsson, 1979). Vid denna period sker även utveckling i jordbruksteknik 

från ensäde till tvåsäde, vilket innebar att åkermarken delades upp i två sektorer där åkern 

ligger i träda vartannat år och odlas vartannat år (Carlsson, 1979). Bruksenheterna uppvisar 

likheter med föregående gårdstyp som senare blev kämpgravar. Bebyggelsen och jordbruket 

under vikingatiden är samlokaliserade, med ett intensivt nyttjande av marken, men 

hägnaderna runt inägorna var nu av trä snarare än sten (Carlsson, 1979). 

3.5 Medeltid och tidigmodern tid, 900–150 cal BP 

Under medeltid och fram till tidigmodern tid fortsätter människan att bruka kulturlandskapet 

på liknande sätt som under föregående period vilket innebar intensivjordbruk på småskaliga 

och familjeägda gårdar (Siltberg, 2013). Inga större förändringar i jordbruksteknik skedde 

under denna period på Gotland förutom skalan av nyttjandet av landskapet i jämförelse med 

äldre tider (Siltberg, 2013). Vid 1300-talet skedde dock en regressionsperiod där människans 

nyttjande av kulturlandskapets minskade (Carlsson, 1979; Siltberg, 2013), sannolikt orsakad 

av digerdöden och den danska invasionen av ön.  

På Gotland skedde ingen övergång till den feodala samhällsmodellen som var utpräglad i 

resten av Europa (Mels, 2014). Istället fortsatte bönder att bedriva familjeägda jordbruk. På 

Gotland skapades det inte heller några storgods eller samlingar av gårdar ägda av en person. I 

området kring Lina myr byggdes den första kyrkan, Bara ödekyrka (fig. 4), på 1200-talet. 

Kyrkan övergavs på 1500-talet (Orgelanders, 2018).  

 

Figur 4. Bara ödekyrka som byggdes under tidigt 1200-tal och övergavs under mitten av 1500-talet. 
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4. Tidigare forskning om vegetationsutvecklingen på Gotland 

Tidigare forskning har i denna studie använts för att estimera åldern på kärnan, samt åldern på 

intervallen för de olika djupen som har studerats. Genom att korrelera förändringar i 

pollensammansättning med andra studier blir det då möjligt att göra rimliga uppskattningar 

utan en egen datering. Två tidigare studier ifrån Gotland har använts i denna studie för att 

göra korrelationer med. Dessa är Katarina Mossbergs ”Vegetationsutvecklingen på Gotland 

från 500 f Kr och fram till idag, belyst med pollenanalys av sjösediment från Lojstaområdet” 

(2006), samt Strandbergs studie (2017).  

Mossberg (2006) har gjort en analys av pollen från Bjärträsk i Lojstaområdet på centrala 

Gotland. Hennes pollendiagram visar vegetationsutvecklingen i området från ca 2450 cal BP 

till nutid. Exempelvis visar Mossbergs studie att björk och tall har dominerat i området de 

senaste 2500 åren samt att inslaget av lövträd idag är mindre än tidigare, framförallt i jäm-

förelse med perioden 2450–950 cal BP (Mossberg, 2006). Mossberg jämför sina resultat med 

Petterssons studie om syreisotopfördelningen från samma lokal under de senaste 2500 åren 

(Pettersson, 2003). Mossberg finner förändringar med en kortvarig ökning av Quercus, som 

kan associeras till den medeltida värmeperioden, samt en ökning av arealen betesmark under 

vikingatiden (Mossberg, 2006).   

Strandberg (2017) skildrar vegetationsutvecklingen kring Lina myr mellan ca 8850 och 2350 

cal BP. Hennes studie baserades på en kärna som inte kunde användas för att beskriva 

utvecklingen under de senaste 2400 åren till nutid, en lucka som föreliggande studie syftar till 

att fylla. Strandbergs studie inkluderar även flera 14C-datering som har använts för att 

korrelera pollendiagrammet från Strandbergs studie från Lina Myr med diagrammet från 

Sojdmyr. Vissa ruderatväxter som associeras med öppet landskap, såsom Artemisia (malört) 

och Chenopodiaceae (mållväxter), förekommer i pollensammansättningen från ca 7500 cal 

BP vilket kan indikera mänsklig aktivitet. Det öppna landskapet kan också vara en följd av 

den isostatiska landhöjningen som generar nya landmassor där dessa arter kan ha etablerats 

(Strandberg, 2017). De första tydliga indikationerna som Strandberg (2017) finner för 

mänsklig påverkan uppträder redan under sen-neolitikum (ca 4680 cal BP), då sädesslag av 

Hordeum (korn) återfinns i pollensammansättningen, tillsammans med Plantago lanceolata 

(svartkämpar) som indikerar förekomst av ängs- och betesmark. Även minskningen av träd- 

och buskvegetation och ökningen av örter tyder på ett öppet landskap till följd av mänsklig 

aktivitet vid denna tid. Odefinierat sädesslag, kallat Cerealia-typ, uppträder i 
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pollensammansättningen vid 2920 cal BP och fortsätter att existera tillsammans med 

Hordeum till 2350 cal BP då Strandbergs studie tar slut (Strandberg, 2017). Detta kan då 

innebära flera olika sädesslag bland annat Hordeum.  

5. Platsbeskrivning 

Sojdmyr (”57°33'38"N, 18°46'32"Ö”) är en mindre våtmark belägen ca 4 km öster om Lina 

myr, ca 6 km från havet. Sojdmyr ligger 11 m ö.h enligt Google Earth (Google earth, 2018). 

Den nutida vegetationen på myren består av våtmarksvegetation, främst halvgräs. Kärnorna 

togs den 5:e april 2018 och grundvattennivån uppmättes då till ca 15 cm. Den omkringlig-

gande vegetationen består främst av tall, al och björk (fig. 5). På kärret växer Cladium 

mariscum (ag). Satellitbilden över området (fig. 6) visar att Sojdmyr är helt omgiven av tät 

skog samt att det finns mindre våtmarker i omgivningen. Närheten till odlingsmarker är tydlig 

i form av åkermarker mindre än 1 km bort samt att det finns bilvägar som löper kring 

Sojdmyr. Jordartskartan (fig. 7) visar att moränlera eller lerig morän dominerar i området, 

samt en berggrund som består av silurisk kalksten kring Sojdmyr. Jordartskartan visar också 

att jordarten vid Sojdmyr klassificeras som kärrtorv (fig. 7). 

 

Figur 5. Bild tagen på mitten av Sojdmyr med riktning mot söder. 
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Figur 6. Satellitbild över Sojdmyr. Sojdmyr är den ljusare ytan markerad inom den svarta fyrkanten. Bilden är tagen från 

Google Earth 2018.  
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Figur 7. Jordartskarta över området. Inom den markerade fyrkanten ligger Sojdmyr. Kartan baseras på SGU jordartskarta.  

6. Metod 

6.1 Val av lokal  

Inför avresan studerades området i Google Earth för att finna våtmarker i närheten av Lina 

myr. Syftet var att finna våtmarker som varken hade blivit plöjda eller dikade, vilket då kan 

ha stört pollensammansättningen och stratigrafin. Området analyserades för att bestämma 

platser varifrån borrkärnor kunde hämtas, tillräckligt djupa för att täcka tidsintervallet 2350 

cal BP till nutid.  

Borrning gjordes även på platserna C och E (se Appendix) som ligger i närheten av flera 

arkeologiska och historiska lämningar. De sedimentkärnor som hämtades ifrån dessa platser 

bedömdes dock vara för korta för att representera tidsintervallet 2350 cal BP till nutid. De 

potentiella provtagningsplatserna visas i Appendix.  

6.2 Fältarbete 

Inhämtandet av borrkärnorna gjordes med en ryssborr som var 1 m i längd och med en 

diameter på 4,5 cm. Borrkärnorna placerades i 1 meter långa plaströr, avsågade på längden för 

att dela upp det i två halvmåneformade delar. Jorddjupet på Gotland är mycket litet och för 

studielokalen stötte borren i moränen vid 98 cm djup. Plaströret lindades in i plast, där kärnan 

sedan placerades och lindades därefter in i plastfolie för att förhindra kontamination. Från 

Sojdmyr togs tre parallella kärnor med ryssborr. Med hjälp av en kniv togs även en ca 

10x10x10 cm stor bit torv ifrån toppen av stratigrafin, eftersom den allra översta delen av 

lagerföljden var svår att inhämta vid ryssborrningen. Detta gjordes för att toppen av kärnor 

som hämtats genom ryssborrningen endast innehöll ett tunt lager med kärrvegetation.  

6.3 Anrikning av pollenprover 

För anrikning av pollenprover togs ca 5 gram ur sedimentkärna nr 3 vid specifikt nämnda djup 

(tab. 2). Denna kärna valdes efter att kärnorna placerades parallellt med varandra (fig. 8), där 

kärna nr 3 var den mest intakta vid toppen av kärnan. Djupen valdes med intervall på ca 15 

cm samt när en markant förändring gick att urskilja i stratigrafin. Ur den urskurna torvbiten 

togs prover med ett intervall om 2 cm (tab. 3).  
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Tabell 2. Provdjup och provvikt för uttagna jordprover för pollenanrikning från Sojdmyr kärna 3. 

Provnr # Djup cm Vikt (g) 

1 3–5 cm 4,69g 

2 10 cm 5,20g 

3 14 cm 5,10g 

4 22 cm 4,99g 

5 28 cm 5,06g 

6 32 cm 5,01g 

7 35 cm 4,85g 

8 37 cm 5,01g 

9 39 cm 4,90g 

10 44 cm 4,95g 

11 51 cm 5,05g 

12 58 cm 4,96g  

13 64 cm 4,94g 

14 83 cm 5,11g 

15 98 cm  5,16g 

 

Tabell 3. Provdjup och provvikt för uttagna jordprover för pollenanrikning från det utskurna torvskiktet från Sojdmyr.  

Provnr #  Djup cm Vikt (g) 

1 0–2 cm 5,19 g  

2 2–4 cm 5,10 g 

3 4–6 cm 5,48 g  

4 6–8 cm 4,89 g  

 

Laborationsarbetet baserades på metodik beskriven av Berglund & Ralska-Jasiewiczowa 

(1986). Det uttagna provmaterialet placerades i 50 ml provrör, varefter 10 % saltsyra (HCl) 

hälldes i för att lösa upp kalk. Proverna centrifugerades och dekanterades, och provrören 

fylldes sedan med destillerat vatten för att centrifugeras och därefter dekanteras. Denna 

process med centrifugering och dekantering upprepades ytterligare en gång för att bli av med 

kvarvarande saltsyra. 

Proverna våtsiktades för att filtrera bort partiklar i oönskad storlek, d.v.s. partiklar större eller 

mindre än pollenkorn (10–177 μm). Partiklar större än 177 μm sparades för framtida makro-

fossilanalys.  

Proverna behandlades sedan med varm 10 % natriumhydroxid (NaOH) och placerades i ett 

100o C vattenbad i 5 minuter för att lösa upp fint organiskt material såsom djur- och växtrester 

samt humussyror. Efter centrifugering och påföljande dekantering av NaOH tvättades 

proverna med destillerat vatten två gånger för att bli av med så mycket upplöst organiskt 

material och NaOH som möjligt.  

19



Efter detta gjordes acetolys på proverna för att anrika pollenkornen. För att förbereda prover-

na inför acetolysen tillfördes kall isättika (CH3COOH) för att dra ut vattnet. Därefter påbörja-

des acetolysen genom att hälla ner nio 10-delar ättiksyraanhydrid (CH3CO)2O och en 10-del 

95 % svavelsyra (H2SO4). Proverna placerades i 100 oC vattenbad i 20 minuter. Kall isättika 

hälldes sedan i proverna för att dra ut eventuella vätskor efter acetolysen. Proverna centrifu-

gerades och dekanterades varefter 10 % NaOH tillfördes för att ta bort fina organiska rester 

efter acetolysen. Därefter centrifugerades proverna och dekanterades, varefter de tvättades 

med destillerat vatten två gånger. För mikroskoperingen placerades en droppe av proven samt 

en droppe 1:1 glycerin och vatten på ett objektglas och täcktes sedan med täckglas.   

6.4 Räkning och identifiering av pollen 

Ett ljusmikroskop användes för att räkna pollenkornen på objektglaset. För att skanna efter 

pollenkorn användes 400X förstoring och för att identifiera pollenkornen användes vid behov 

1000X förstoring med hjälp av immersionsolja (för att förstora pollenkornen). Pollenkornen 

identifierades med hjälp av följande nycklar: Leitfaden der pollenbestimmung Für 

Mitteleurope und angrenzende Gebiete (Beug, 2015), Textbook of pollen analysis 4th Edition 

(Faegri & Iversen, 1989), Pollen analysis 2th Edition (Moore et al., 1991) och 

Globalpollenproject.org (Globalpollenproject, 2018). Ett pollenreferensmaterial tillgängligt 

vid Stockholms universitet användes också för att bidra till identifieringen. Den nya nordiska 

floran (Mossberg & Stenberg, 2010) användes för att ta reda på om de identifierade 

pollentyperna faktiskt existerar på Gotland samt för att avgöra vilka habitat de indikerar. För 

att identifiera objekt som inte var pollenkorn, såsom sporväxter samt alger, användes A study 

of non-pollen objects in pollen slides, the Types as descriped by Dr Bas van Geel and 

colleagues (van Hoeve & Hendrikse, 1998). Pollenkorn identifierades om så var möjligt till 

art-nivå. De pollenkorn som inte gick att artbestämma blev sammanslagna till familj eller 

släkte. Målet för varje djup var att räkna åtminstone 250 pollenkorn.  

Som en möjlig indikation på mänsklig aktivitet och dess intensitet (Wang et al., 1999) 

räknades också fragment av träkol. De identifierades i pollenpreparatet som svarta, kantiga 

och ogenomskinliga fragment med en storlek större än 25 μm.  

6.5 Pollendiagram och Coniss  

Pollendiagrammet skapades i Tilia 2.0.41. Pollendiagrammet som skapades är ett 

procentdiagram där summan av det totala antalet räknade pollen från träd, buskar, 

dvärgbuskar, örter och vattenväxter har varit bassumman vid varje djup där antalet pollen 
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funna för varje art har dividerats med den totala pollensumman. För sporväxter och alger har 

procentvärden skapats av att antalet räknade sporväxter/pollensumman + antalet räknade 

sporväxter, respektive antalet räknade alger/pollensumman + antalet räknade alger. 

Procentvärdet i träkolspartiklar skapades genom att dividera antalet 

träkolspartiklar/pollensumman + träkolspartiklar. För att skapa zonindelningar i 

pollendiagrammet användes Coniss, ett program som kvantitativt grupperar 

pollensammansättningen, där taxa med ungefär samma mängd pollen identifieras. Med detta 

går det att visa graden av likheter eller olikheter av olika pollensammansättningar från olika 

djup (Grimm, 1987). Därmed går det även att se eventuella återkommande mönster i 

pollensammansättningen vid olika djup, och utifrån detta skapa en kvantitativ zonindelning. 

Endast taxa som uppnår 5 % av pollensumman inkluderas i Conissberäkningarna. I denna 

studie gjordes två zonindelningarna i pollendiagrammet där den första baserades på de 

grupperingar Coniss skapade samt på basis av uppträdandet av de första sädesslagen (Secale) i 

pollendiagrammet. Arter med låg förekomst av pollen kompletteras i diagrammet med 10x 

överförhöjning (Grimm, 1987)  

7. Resultat.  

7.1 Stratigrafin i Sojdmyr 

Av jordartstypen går det att härleda om Sojdmyr var i en lakustrin fas eller våtmarksfas. 

Samtliga kärnor placerades jämte varandra för att jämföra dem med varandra samt för att 

förtydliga den skiftande stratigrafin (fig. 8). Lagerföljden var inte mer än 1 meter i Sojdmyr 

då borrstoppet inträffade vid ca 98 cm för samtliga kärnor. Nivån där borrstoppet skedde hade 

en hård karaktär och var förmodligen morän. Utifrån stratigrafin (tab. 4) går det att urskilja att 

Sojdmyr inledningsvis var en sötvattensjö, där en övergång mot ett kärr skedde vid 61 cm 

djup. Utöver den kemiskt utfällda kalkgyttjan, indikerar inslag av sand under den lakustrina 

sötvattenfasen fluvialt inflöde i bassängen. Från djupen 61–81 cm är sandkornen något större, 

vilket indikerar en energiökning under perioden. Efter att Sojdmyr hade vuxit igen av 

kärrvegetation (vid 61 cm djup) skiftar miljön mellan lakustrin (kalkgyttja) och terrestrisk 

(kärrtorv) inom korta intervall, mellan 41 och 32 cm (tab. 4). Vid 32–16 cm djup (tab. 4) var 

Sojdmyr åter igen i en lakustrin fas för att sedan åter bli ett kärr från 16 cm till toppen av 

kärnan.  
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Tabell 4. Beskrivning och tolkning av stratigrafin i kärna 3 från Sojdmyr.  

Djup (cm) Munsell  Typ av sediment Tolkning 

0–16 2.5/1 Kärrtorv med hög mängd ej nedbrutet 

organiskt material  

Kärr  

16–32 4/1 Kalkrik gyttja med hög mängd ej 

nedbrutet organiskt material 

Grund sötvattensjö  

32–34 3/1 Kärrtorv  Kärr 

34–36 4/2 Kalkrik gyttja Grund sötvattensjö 

36–39 3/1 Kärrtorv Kärr 

39–41 5/3 Kalkrik gyttja  Grund sötvattensjö  

41–61 2,5/1 Kärrtorv  Kärr p.g.a. terrestrialisering   

61–81 5/1–5/2 Kalkrik gyttja med grovkornig sand  Sötvattensjö med hög energi  

81–88 4/1 Kalkrik gyttja och sand Sötvattensjö med hög energi 

88–100 3/1 Kalkrik gyttja Sötvattensjö 

 

 

Figur 8. Bilder på sedimentkärnor tagna i Sojdmyr 2018. A visar samtliga kärnor som inhämtades upplagda bredvid 

varandra och lagda så  de korrelerar i stratigrafin. B visar fokus på den undre delen av stratigrafin, vilket framförallt visar 

kalkgyttjan i zon 1. C visar fokus på den mittersta delen av kärnan, där torven visar kärrtorvsfasen i zon 2. D visar fokus på 

toppen av kärnan, vilket främst visar zon 3.   

7.2 Pollenprocentdiagram från Sojdmyr 

Två zonindelningar gjordes av pollendiagrammet från Sojdmyr där den första baserades på de 

grupperingar som Coniss skapade ur pollensammansättningen. Den andra zonindelning, zon 

3, baseras dock på introduktionen av sädesslag vilket är av vikt för denna studie eftersom en 

målsättning varit att studera människans påverkan på landskapet. Zonindelningen i 

förhållande till stratigrafin beskrivs i figur 9. 
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Figur 9. Pollenzonindelningen i förhållande till stratigrafin samt en tolkning av miljön i Sojdmyr.  

7.3 Pollenzon 1 (98–57 cm) 
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Figur 10. Pollenprocentdiagram, Sojdmyr.  De grå fälten inom diagrammen representerar en överförhöjning av procentdata 

med x10. 

Pollenzon 1 (fig. 10) sammanfaller med kalkgyttjan i stratigrafin, samt med 4 cm av den över-

liggande kärrtorven. Dominerande taxa är i fallande ordning Pinus, Betula, Quercus, Corylus 

och Alnus. Betula når 33 % i den undre delen av zonen, vilket är dess högsta värde i pollen-

sammansättningen, men sjunker sedan till under 20 % i den övre delen av zonen. Alnus 

uppnår ca 5% i den undre delen av zonen och ökar gradvis till att uppnå ca 8 % vid den övre 

delen av zonen, vilket är dess högsta värde. Pinus ökar från 38 % vid den undre delen av 

zonen till att nå närmare 50 % i den övre delen av zonen. QM taxa (Quercetum mixtum; 

Quercus, Tilia och Ulmus) har sina högsta värden i denna zon. Quercus överstiger 10% av 

pollensammansättning från mitten av zon 1 och minskar drastiskt till värden under 5 % i övre 

delen av zonen.  

Gällande buskar är det främst Corylus som når höga värden i zonen. Corylus uppnår värden 

över 10% vid mitten av zonen, vilket är dess högsta värde, för att sedan minska till under 10% 

i den övre delen av zonen. Utöver Corylus finns vissa andra buskar och dvärgbuskar i zonen, 

såsom Salix som har sitt högsta värde i undre delen av zonen. Cf. Juniperus som uppträder i 

mitten av zonen i låga värden. Myrica uppträder i låga värden i övre delen av zonen. Ett 

pollenkorn av Ericaceae gick att finna vid mitten av zonen.  

Örtväxterna har i undre delen av zonen låga värden i pollendiagrammet, dock går vissa 

örtväxter endast att finna i zon 1, såsom Ranunculaceae, Thalictrum, c.f. Rhinanthus och 

Saxifraga-typ. Örtväxterna ökar gradvis mot den övre delen av pollendiagrammet på 

bekostnad av trädslagen, och når sina högsta värden vid den övre delen av zonen. Ett tecken 

på denna förändring är Poaceae som ökar från 0,3 % i den undre delen av zonen till att uppnå 

värden på ca 5 % i den övre delen av zonen. Plantago coronopus och Plantago lanceolata går 

att finna i mitten av zonen. Chenopodiaceae ökar från 2 % i den undre delen av zonen till att 

uppnå 5 % i den övre delen av zonen. Även Caryophyllaceae går att finna i denna zon.  

Sötvattenindikatorer såsom Typha och Pediastrum går att finna i zon 1. Vid den undre delen 

av zon 1 visar träkol sina lägsta värden där endast ett fragment gick att finna vid 98 cm. 

Förekomsten av träkol ökar dock kraftigt vid mitten av zonen, vilket indikerar en ökning av 

bränder i området samtidigt som dessa sediment avsätts.  
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7.4 Pollenzon 2 (57–44 cm) 

Pollenzon 2 (fig. 10) sammanfaller med kärrtorv i stratigrafin. Zon 2 kännetecknas av 

introduktionen av Cyperaceae samt en minskning av akvatiska växter och alger såsom Typha 

och Pediastrum, vilket indikerar terrestrialisering. Zonen domineras av Pinus som uppnår ca 

65 % i zonen. Alnus minskar något i jämförelse med föregående zon och når värden på 5% i 

denna zon. QM-taxan, främst Quercus, fortsätter att minska i zonen och når värden på cirka 

4% i zonen. Andelen trädslag ökar i zonen i jämförelse med zon 1, där barrträden, främst 

Pinus ökar markant. Det första tecknet på Picea går att finna i zonen vilket introduceras vid 

51 cm djup och uppnår då ca 3 % av pollensammanssättningen.   

Ökningen av trädpollen från zon 1 sker på bekostnad av både buskar/dvärgbuskar och 

örtväxter. Samtliga buskar, såsom Salix, Corylus och c.f. Juniperus, minskar i zonen, medan 

dvärgbusken Myrica ökar till att nå sitt högsta värde i diagrammet (ca 3 %). Corylus minskar 

till värden strax under 2 % i zonen.  

Ett flertal örtväxter minskar i zonen eller upphör helt såsom Chenopodiaceae, Plantago 

coronopus och Plantago lanceolata. Poaceae minskar kraftigt ifrån föregående zon till att 

endast uppnå ca 1 % av pollensammansättningen. Cyperaceae som inte gick att finna vid den 

övre delen av föregående zon går nu åter igen att finna i zon 2 med värden på ca 2%. 

Thalictrum gick att finna i zonen, dock gick endast ett pollenkorn att finna.  

Ett flertal akvatiska växter upphör i denna zon. Dock introduceras de första sporväxterna i 

form av Equisetum och Polypodiaceae i zonen vilket indikerar att andelen våtmark växer i 

området.  

Träkolsfragment uppvisar en viss ökning ifrån föregående zon. Denna ökning är dock inte 

markant och är svår att härleda någon direkt förklaring för denna mindre ökning. 

7.5 Pollenzon 3 (44–0 cm) 

I den undre delen av pollenzon 3 (fig. 10) har en omväxlande stratigrafi. Inledningsvis består 

stratigrafin av en fortsättning av kärrtorven som inleddes i föregående zon till 41 cm. Mellan 

41 och 32 cm skiftar lagerföljden i intervall om ca 2 cm mellan kärrtorv och kalkgyttja. Från 

32–16 cm karaktäriseras återigen stratigrafin av kalkgyttja för att sedan mellan 16 och 0 cm 

bestå av kärrtorv. Den nedre gränsen för pollenzon 3 baseras på introduktionen av de första 

sädesslagen i pollendiagrammet. Dessa är viktiga för denna studie eftersom de ger tydliga 

indikationer på mänsklig påverkan. Secale-typ (Sädesslag) (fig. 11 bild A) uppträder vid 

inledningen av zonen medan Hordeum-typ har sin första förekomst i mitten av zonen.  
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Figur 11. Pollenkorn som påvisar mänsklig påverkan?från xxx cm.. A Secale-typ. B Plantago lanceolata. Varierande 

förstoring på de två pollenkornen. 

Zonen domineras dock av Pinus som har ett värde på mer än 50 % i hela zonen men som 

kommer upp till 66 % i mitten av zonen. Mängden Betula skiftar, från att uppnå 18 % av 

pollensammansättningen i den undre delen av zonen, till att sedan minska till 10 % i mitten 

och därefter åter öka till ca 17 % i övre delen av zonen. QM taxa (Quercus, Tilia och Ulmus) 

har sina lägsta värden i denna zon. Quercus uppnår ca 4 % av pollensammansättningen vid 

den undre delen av zonen för att sedan minska till 2 % i den övre delen av zonen. Tilia går 

inte att finna i denna zon. Ulmus upphör helt vid den undre delen av zonen för att sedan visa 

låga procentvärden på 0,3 %, då endast 2 stycken pollenkorn gick att finna vid den övre delen 

av zonen. Minskingen av Alnus som påbörjades i zon 2 fortsätter även i denna zon. Vid den 

undre delen av zonen representerar Alnus ca 4,5 % av pollensammansättningen för att sedan 

minska till 2 % i mitten av zon 3. I övre delen av zonen ökar återigen Alnus och når ca 4 % av 

pollensammansättningen. Picea visar sina högsta värden i undre delen av zonen och kommer 

upp till över 5 %, vilket den behåller vid merparten av zonen.   

Andelen buskar minskar något i zonen, vilket främst är till följd av minskningen av Corylus  . 

Corylus värde går från ca 1 % vid den under delen av zonen till ca 3 % vid den övre delen av 

zonen. Vissa buskar, såsom Salix och c.f. Juniperus, går återigen att finna i denna zon. 

Dvärgbuskar ökar i denna zon där exempelvis Calluna vulgaris introduceras i pollen-

sammansättningen, och där Ericaceae återigen uppträder.  

Örtväxter ökar gradvis på bekostnad av framförallt buskvegetation. Vissa ruderatväxter såsom 

Centaurea cyanus och Brassicaceae introduceras i denna zon. Plantago lanceolata (fig. 11 

26



bild B) och Chenopodiaceae går att finna i zonens andra hälft. Poaceae och Cyperaceae ökar 

båda i zonen, dock börjar Poaceae inte öka förrän vid mitten av zonen. Cyperaceae når sin 

högsta andel av pollensammansättningen i mitten av zonen där den uppnår ca 5 %.  

Vissa indikationer på skiftet mellan sjö- och kärrstadier går att finna i och med uppträdandet 

av vattenväxter, såsom Typha och c.f. Hippuris vulgaris, samt av algen Pediastrum vid de 

nivåer i zonen som sammanfaller med kalkgyttjan. Sporväxterna Polypodiaceae och 

Equisetum indikerar också dessa variationer, vilka uppkommer vid den undre delen av zonen 

under skiftningen mellan kärrtorv och kalkgyttja i korta intervaller.  

Träkolsfragment är någorlunda konstanta inom zon 3 och följer därmed samma mönster som i 

zon 2. Träkol minskar dock något mot den övre delen av zonen.  

Diskussion 

8.1 Pollenzon 1 

I den undre delen av pollenzon 1 visar QM-taxa, framförallt Quercus (ek), sina högsta värden. 

QM-taxa är termofila arter vilket indikerar ett varmare klimat då de äldsta sedimenten i 

Sojdmyr avsattes. Corylus (hassel) är också en termofil art, som dock inte är lika känslig för 

kallare klimat som QM-taxa, vilket också har sina högsta värden vid den undre delen av 

zonen. Ulmus (alm) och Tilia (lind) fanns vid den övre delen av zonen, dock endast ett 

pollenkorn vardera. Almgren (2003) menar att Ulmus är konkurrenssvag vilket leder till att 

dess utbredning minskar (i vegetationen) när klimatet förändras. Trenden av denna minskning 

går även att finna i Strandbergs studie, och påbörjas vid 4000 cal BP. Detta antyder en viss 

korrelation mellan zon 1 i denna studie och zon 4 ifrån Strandbergs studie, d.v.s. perioden 

4680–2350 cal BP (Strandberg, 2017). Denna korrelation ger en tänkbar ålder på ca cal 4000 

BP i de äldsta sedimenten i kärnan från Sojdmyr. Detta kan dock inte helt  fastställas då inga 

dateringar har gjorts i denna studie. En trend mot ett kallare klimat under motsvarande period 

lyfter även Snowball et al. (2004) fram. Minskningen av termofila taxa från undre delen av 

zonen mot övre delen, där Pinus (tall) istället ökar, tyder alltså på en övergång mot ett kallare 

klimat. Påhlsson (1977) diskuterar detta, men hävdar att vegetationsförändringar även kan ha 

med ett torrare klimat att göra. Dels har området påverkats av landhöjningen, vilket kan ha lett 

till att området blev torrare, dels kan det kallare klimatet ha lett till minskad avdunstning, med 

lägre nederbörd som följd. Pinus producerar både stora mängder pollen samt producerar 

pollen som kan sprida sig över långa sträckor. Detta leder till att Pinus ofta är dominerande i 

pollenfloran, vilket då inte alltid reflekterar regionala förändringar i vegetationen (Birks, 
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1988). Ökningen av Pinus i pollensammansättningen från zon 1 till zon 2 (se kap. 8.2) är dock 

så markant att den sannolikt beror på en övergång mot ett kallare klimat.  

Betula (björk) har sina högsta värden i denna zon. Betula kan indikera en stor variation i 

habitat och dess arter är svåra att särskilja ifrån varandra vid pollenanalys. Förmodligen är 

Betula funnen i pollensammansättningen både Betula pendula (vårtbjörk) och Betula 

pubescens (glasbjörk), vilka trivs i torr till frisk, ofta näringsfattig och stenig mark (Mossberg 

& Stenberg, 2010). Betula pubescens trivs även vid myrmarkers utkanter och kan ha växt 

kring Sojdmyr (Mossberg & Stenberg, 2010).  

Mängden Alnus (al) i pollensammansättningen är relativt konstant i zon 1, men ökar något 

mot den övre delen av zonen. Alnus trivs i blöta miljöer runt sjöar, vattendrag eller vid 

våtmarker (Karlsson, 1992). Alnus kan ha växt lokalt runt Sojdmyr, som vid det här stadiet 

var en sötvattenssjö. Detta bekräftas genom förekomsten av pollen från vattenväxter såsom 

Typha (kaveldun) (Mossberg & Stenberg, 2010) respektive Pediastrum (grönalg) (van Hoeve 

& Hendrikse, 1998). Att Poaceae (gräs) ökar mot undre delen av zonen kan indikera att en 

våtmark existerade runt sjön och gradvis expanderade till följd av igenväxning av sjön (Behre, 

1981). Dock menar Behre (1981) att Poaceae kan associeras med flera olika typer av habitat 

och även kan associeras med mänsklig aktivitet. Ett öppnare landskap till följd av mänsklig 

aktivitet är förmodligen förklaringen till den ökning som Poaceae visar i zonen.   

I zon 1 är det en hög (bio)diversitet av örtväxter såsom Filipendula (älggräs), Artemisia (mal-

ört), Ranunculaceae (ranunkelväxt), Thalictrum (rutor) och Saxifraga-typ (stenbräckeväxter), 

vilket indikerar ett öppet landskap (Behre, 1981; Mossberg & Stenberg, 2010). Vissa ruderat-

växter går också att finna i zonen. Dessa trivs på ruderatmarker som är öppna, kväverika 

marker skapade av mänsklig aktivitet (Berglund, 1985). I zonen fanns Artemisia, c.f. 

Rhinanthus (skallror), Stachys-typ (syskor), Saxifraga-typ, Ranunculaceae och 

Chenopodiaceae (mållväxter) vilka samtliga föredrar skräpmarker (Behre, 1981; Mossberg & 

Stenberg, 2010). Enligt Mossberg (2010) har Stachys tidigare odlats av människor som läke-

växt, vilket möjligtvis kan ha skett under denna period. Chenopodiaceae ökar även från att 

uppnå ca 2 % av pollensammansättningen i den undre delen av zonen till att uppnå 5 % i den 

övre delen av zonen. Detta tyder på att andelen ruderatmarker kan ha ökat i regionen. 

Chenopodiaceae växer dock även vid havsstränder, och kan ha koloniserat ny mark till följd 

av strandförskjutning under denna period (Mossberg & Stenberg, 2010). Dock är ökningen av 

Chenopodiaceae förmodligen en följd av båda dessa processer. Plantago coronopus 
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(strandkämpar) går att finna i zonen vilket är ett tecken att Sojdmyr låg närmare havet under 

denna period (Mossberg & Stenberg, 2010).  

Andra tecken på mänsklig aktivitet går att finna från mitten av zonen i form av c.f. Juniperus 

(vanlig en), vilka föredrar torra betesmarker (Behre, 1981). Ytterligare ett tydligt tecken på 

mänsklig aktivitet i området är förekomst av Plantago lanceolata (svartkämpar), vilket är en 

växt som associeras med ängs- och betesmarker (Behre, 1981). Berglund (1985) diskuterar 

vidare hur minskningen av vissa trädslag kan indikera en ökning av mänsklig påverkan på ett 

område. En av de trädslag som Berglund hävdar minskar vid en mänsklig påverkan är 

Quercus, eftersom dessa föredrar näringsrika jordar som människor vill utnyttja för jordbruk 

eller betesmarker (Berglund, 1985). Minskningen av Quercus i zonen kan därmed vara ett 

tecken på ökad mänsklig aktivitet. Dock är det högst troligt att minskningen är en följd av 

både ett kallare klimat och ökad mänsklig aktivitet.  

Trots ett flertal korrelationer med Sojdmyr zon 1 och zon 4 i Strandbergs studie går det inte 

att finna några tecken på sädesslag såsom Hordeum-typ (korn) i Sojdmyrs zon 1. Strandberg 

(2017) finner Hordeum redan vid ca 4680 cal BP. Behre (1981) diskuterar hur sädesslag, 

såsom Hordeum-pollen sprids dåligt vilket kan leda till att de ofta inte syns i 

pollensammansättningen från en lokal som inte ligger i direkt anslutning till ett odlat område. 

Pollenkornen sitter kvar på växtens balja och sprids när växten väl skördas, vilket leder till att 

dess pollen ofta deponeras lokalt. Att Hordeum inte går att finna i zonen behöver alltså inte 

betyda att korn inte odlades i regionen. Strandbergs (2017) studie bekräftar att Hordeum växte 

i regionen samt att Cerealia-typ odlades från 2920 cal BP. Pollenkornen av Cerealia-typ tolkar 

Strandberg som antingen Triticum (vete) eller Avena (havre), dock kan det även vara andra 

sädesslag såsom Hordeum.   

Indikationer på mänsklig aktivitet i landskapet går även att finna i mitten av zonen i form av 

en kraftig ökning av mikroskopiska träkolspartiklar. Att anlägga bränder är en aktivitet som är 

starkt associerat med jordbruk. Bränder har flera funktioner kopplade till jordbruk, som att 

tillföra näring till jorden och för att rensa bort oönskad vegetation (Clark, 1988). Bränder i sig 

påverkar vegetationen på olika sätt. De skapar möjligheter för ruderatväxter att kolonisera 

området men vissa växter är mer resistenta mot eld än andra. Corylus är mer resistent än 

många andra växter, så en ökning i Corylus i kombination med en ökning av träkolsfragment 

kan vara tecken på en ökad mänsklig påverkan (Simmons, 1996). Detta samband går att 

urskilja vid ca 90 cm där både Corylus och träkol uppvisar sina högsta värden i hela 

pollendiagrammet.   
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8.2 Pollenzon 2  

Vid den undre delen av pollenzon 2 sker en snabb minskning av Corylus och Quercus samt en 

gradvis minskning av Alnus. Denna minskning går även att urskilja vid övre delen av 

Strandbergs zon 4 vid ca 3000–2350 cal BP (Strandberg, 2017), en korrelation som kan 

indikera att zon 2 inledningsvis har en uppskattad ålder på ca 3000–2000 cal BP. Detta går 

dock inte att fastställa helt då inga dateringar har gjorts för denna studie. Om detta emellertid 

skulle vara fallet innebär det att Sojdmyrs pollensammansättning från zon 2 till och med zon 3 

reflekterar vegetationsutvecklingen i regionen under de senaste 2400 åren, d.v.s. det intervall 

som Strandbergs (2017) studie inte täcker.  

I den undre delen i zon 2 introduceras Cyperaceae samtidigt som grönalgen Pediastrum 

minskar vilket tyder på att en terrestrialisering av Sojdmyr börjar vid den undre delen av zon 

2 (Behre, 1981). Som tidigare nämnts bekräftas detta även av stratigrafin. Den kraftiga 

ökningen av Pinus i zonen kan indikera att Pinus har vuxit lokalt i stor utsträckning. Pinus 

klarar av ett flertal krävande habitat, som exempelvis att växa på våtmarker (Mossberg & 

Stenberg, 2010).  

Terrestrialiseringen kan påverka pollensammansättningens möjlighet att reflektera den 

regionala vegetationen. Giesecke och Fontana (2008) diskuterar hur storleken av en sjö eller 

en våtmark kan påverka hur väl den representerar den regionala vegetationen där en mindre, 

mer instängd lokal visar tydliga signaler från den lokala vegetationen, medan den regionala 

vegetationssignalen blir mer otydlig. Till följd av en terrestrialisering växer det allt mer 

vegetation från sidorna samt på den faktiska studielokalen vilket gör att den lokala 

pollensignalen kan dominera pollenfloran (Giesecke & Fontana, 2008). Tauber (1965) 

diskuterar hur luftburna pollen kan nå ytan till en sjö eller myr. Han menar att det kan ske 

antingen med hjälp av regndroppar som får pollen från luften att landa på platsen eller genom 

vindtransport från området runt lokalen. Om området runt lokalen utgörs av tät skog innebär 

det att pollenkornen delvis behöver färdas mellan trädstammarna för att nå lokalen (Tauber, 

1965). Godwin (1934) menar att det finns ytterligare faktorer som påverkar hur pollen 

transporteras, såsom vindtransport, vattentransport och tiden då växterna blommar. Arters 

olika pollenkonstruktion innebär även att vissa arter kan sprida sig olika väl (Godwin, 1934). 

Att pollenansamlingen indikerar en ökning av Cyperaceae, Poaceae eller Pinus som kan växa 

på studielokalen leder till att procentandelen av den regionala vegetationen sjunker. Detta 

hindrar framförallt växter vars pollen inte sprider sig effektivt och som brukar visa låga 

procentvärden i pollendiagram från att urskiljas i pollensammansättningen. Dock uppnår 
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Cyperaceae och andra våtmarksvegetationen relativt låga värden i zonen. Spår ifrån den 

regionala vegetationen går att finna som indikerar öppna marker. Sannolikt har inte 

terrestrialiseringen haft en betydande påverkan på att försämra Sojdmyrs 

pollensammansättning potential att skildra den regionala vegetationen.  

Kärrtorv bevarar inte pollenkorn lika väl som sediment i en lakustrin miljö. I torven kan 

pollenkornen oxideras och förstöras och därmed bli svårare att identifiera (Godwin, 1934). 

Detta kan delvis förklara den abrupta minskningen av c.f. Juniperus-pollen som Godwin 

(1934) menar är särskilt känsliga och därmed lätt går sönder. Alnus minskar något gradvis 

under hela zonen, vilket kan tyda på att regionen blev torrare, då Alnus föredrar våta miljöer 

(Karlsson, 1992).  

Picea (gran) går att finna i den undre delen av zonen. Giesecke har gjort en modell över 

Piceas expansion söderut, där han menar att Picea behöver uppnå 5 % av 

pollensammansättning för att säkerställa att den har växt i ett område. Detta värde uppnår inte 

Picea i zon 2. Enligt Godwin (1934) producerar inte Picea mycket pollen, vilket leder till att 

den sällan har höga procentvärden i pollensammansättningen. Att Picea då gick att finna, där 

det uppgick till ca 3 % kan vara ett tecken på att Picea började växa sporadiskt på Gotland för 

ca 2000 år sedan.  

Som tidigare nämnts ökar trädslag på bekostnad av buskar såsom Corylus och c.f. Juniperus. 

Detta är med stor sannolikhet till följd av förändringar i hur pass öppet landskapet är, där både 

Corylus och Juniperus är beroende av ett öppet landskap. Eriksson (1992) menar att Corylus 

pollenproduktion vanligtvis är beroende av miljön där träd eller buskar växter. Om platsen är 

mer öppen kan Corylus producera mer pollen än om det är en tät skog. Tecken på ett mindre 

öppet landskap går även att urskilja genom minskningen av örtväxter som associeras med 

öppna landskap, såsom Chenopodiaceae, Artemisia, Filipendula och Saxifraga-typ. Minsk-

ningen av Chenopodiaceae och Artemisia, som ofta förekommer på ruderatmarker (Behre, 

1981), tyder också på att den mänskliga aktiviteten i området har minskat, och även Plantago 

lanceolata, som kan förknippas med öppna betesmarker (Behre, 1981), minskar i zonen. 

Enligt Carlsson (1979) utvecklades jordbruket från bronsåldern till äldre romersk järnåldern, 

en period denna zon rimligtvis representerar. Övergången innebar att jordbruket gick ifrån ett 

extensivt jordbruk, som grundade sig på stora ytor, även kallade ”Celtic fields”, till ett mer 

småskaligt, familjeägt och intensivt jordbruk över mindre ytor (Carlsson, 1979). Detta kan ha 

lett till att vissa ytor som tidigare utnyttjade av det extensiva jordbruket nu växte igen, 

framförallt av Pinus. Denna omvandling i jordbruket bidrog sannolikt till ett mindre öppet 
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landskapet, vilket i sin tur skulle ha bidragit till en minskning i ruderatväxter samt 

buskvegetation såsom Corylus och Juniperus. Med en datering av kärnan skulle det vara 

möjligt att fastställa om förändringarna i pollensammansättningen sammanfaller med 

övergången ifrån ett extensivt jordbruk under bronsåldern till ett intensivt och småskaligt 

jordbruk från och med järnåldern.  

Träkolsfragment går inte att härleda någon tydligt utveckling i zonen då endast ett djup 

studerades i denna zon.  

8.3 Pollenzon 3  

I den undre delen av zonen introduceras de första sädesslagen i pollensammansättningen. 

Secale-typ (råg) uppkommer vid övre delen, vilket är det sädesslag som zonindelningen 

baseras på. Enligt Carlsson (1979) introduceras Secale till följd av den romerska expansionen 

till norra Europa, och började odlas under den romerska järnåldern på Gotland (Carlsson, 

1979). Österholm (1989) diskuterar Secale och menar att släktet kan finnas i vilda bestånd. 

Secale producerar inte heller mycket pollen, men dess pollen kan färdas över långa sträckor. 

Dock menar Österholm (1989) att förekomsten av Secale-pollen på Gotland, om dess 

uppkomst är daterad till järnåldern, med största sannolikt har odlats där då det introducerades  

i södra Skandinavien vid början av järnålder. Den vilda rågen, Leymus (Strandråg), trivs längs 

med stränder (Mossberg & Stenberg, 2010). Då råg inte gick att finna vid perioden då 

Sojdmyr låg närmare kusten är det ytterligare ett tecken på att råg faktiskt odlades i området. 

Uppskattningsvis antyder det att zon 1 har en ålder på ca 2000 cal BP till nutid, vilket är 

ungefär samtida med Mossbergs studie som studerar vegetationsutvecklingen från 2450 cal 

BP till nutid i centrala Gotland (Mossberg, 2006).  

Vid 29 cm introduceras de första pollen av Hordeum-typ (korn) i pollensammansättningen. I 

denna zon introduceras även Centaurea cyanus (blåklint), som ofta växer som ogräs på 

marker där höstsäd odlas, vilket Hordeum är ett exempel på (Behre, 1981). Som tidigare 

nämnts fann Strandberg Hordeum-typ betydligt tidigare, redan ca 4680 cal BP (Strandberg, 

2017). Hordeum kultiverades redan för 10 000 år sedan i nuvarande Irak (Badr et al, 2000) 

och var det första sädesslaget som började odlas i Europa för ca 8000–7000 år sedan. 

Hordeum var ett av de första sädesslagen som kultiverades i södra Skandinavien, för ca cal 

5000 BP., vilket även är tiden för de tidigaste spåren av Triticum i Skandinavien (Cowan & 

Watson, 2006). Baserat på korrelationer med tidigare forskning förekommer Hordeum i 

Sojdmyr på ett djup som har en uppskattad ålder av ca 1500–1000 cal BP, men Hordeum 

torde alltså ha odlats i området långt tidigare.  
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Strandberg finner i sin studie att sädesslag av Hordeum-typ och Cerealia-typ (troligen Avena, 

havre, eller Triticum, vete) växte samtidigt i regionen efter att pollen av Cerealia-typ 

uppträder i pollensammansättningen (Strandberg, 2017). Att Hordeum-typ och Secale-typ går 

att finna samtidigt kan vara ett tecken på tvåsäde, vilket introducerades på Gotland under 

yngre järnålder (Carlsson, 1979). Hordeum är dock en härdig växt och kan även ha vuxit vilt 

under denna period (Mossberg & Stenberg, 2010). Det kan innebära att befolkningen under 

denna period föredrog att odla Secale-typ men att Hordeum-typ växte i vilt bestånd som ogräs 

i området (Strandberg, 2017).  

Bland trädslagen dominerar Pinus med en förekomst på över 50 % av pollensammansätt-

ningen i hela zonen. I den undre delen av zonen uppnår Pinus ca 50 % varefter den ökar mot 

mitten till 66 % och når där sitt högsta värde i pollensammansättningen. Denna ökning kan 

vara en följd av en övergången från den romerska värmeperioden (ca 2400–1600 BP; Hass, 

1996) till det kallare klimat som föregick den medeltida värmeperioden, ca 1000–700 BP 

(Mann et al., 2009). Klimatförändringen i sig kan ha lett till en regression i kulturlandskapets 

nyttjande under folkvandringstiden (Carlsson, 1979). Ökningen av Pinus vid mitten av zonen 

kan alltså vara en följd av folkvandringstiden och övergivandet av boplatser (Carlsson, 1979). 

Dock är det svårt att fastställa denna möjliga förklaring då inga dateringar har gjorts, samt att 

djupen är studerade med uppskattningsvis ca 500 års intervaller. Det förefaller dock sannolikt 

att pollensignalen i zon 1 med en ökning av Pinus indikerar ett mindre öppet landskap, 

associerat till minskad mänsklig påverkan.  

Picea uppnår över 5 % vid 39 cm i zon 3 vilket tyder på att gran nu var etablerad i regionen. 

Giesecke (2004) fastställer att Picea etableras ca 1450 cal BP på Gotland, vilket ger ett visst 

stöd för antagandet att zon 1 i Sojdmyrs stratigrafi speglar vegetationsutvecklingen från ca 

2000 cal BP till nutid.  

Ökningen av Pinus och Picea åtföljs av en minskning av QM-taxa, framförallt Quercus som 

har sina lägsta värden i zon 3. Dessa trädslag är termofila (Mossberg & Stenberg, 2010), och 

torde ha påverkats av den ovan beskrivna övergången till ett kallare klimat. QM-taxa föredrar 

också näringsrika marker, och minskningen av dessa arter går också att koppla till ökat 

nyttjande i kulturlandskapet, där näringsrika marker är eftertraktade för jordbruk (Berglund, 

1985). Även Corylus, som också är termofil och föredrar näringsrika marker, minskar 

drastiskt i denna zon. Mossberg (2006) finner att Corylus minskar under denna period, samt 

att minskningen intensifieras vid ca cal 1350 BP. 1350 BP sammanfaller med den yngre 

järnåldern, där nyttjandet av kulturlandskapet ökade (Carlsson, 1979). En kombination av ett 
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kallare klimat men framförallt ett ökat nyttjande i kulturlandskapet kan förklara den kraftiga 

minskningen av Corylus.  

Mossberg (2006) finner även att QM-taxa minskade snabbare ca 450 cal BP, vilket också går 

att avläsa i den övre delen av zon 3. Detta, liksom ökningen av Picea (på bekostnad av 

termofila och/eller ljuskrävande trädslag, som QM-taxa och Pinus) i den övre delen av zon 3 

kan möjligtvis vara en följd av den ”lilla istiden” som enligt Snowball et al., (2004) inträffade 

från 650–50 cal BP. Övre delen av zon 3 kännetecknas dessutom av en ökning av Betula, 

vilket kan indikera att det kallare klimatet under lilla istiden åtföljdes av fuktigare förhållande 

p.g.a. minskad avdunstning (Påhlsson, 1977). Utvecklingen sammanfaller även med ett ökat 

nyttjande av kulturlandskapet från sen medeltid och framåt (Siltberg, 2013). Förmodligen är 

minskningen av de taxa som är både termofila och beroende av näringsrika marker en 

konsekvens av såväl ett kallare klimat som ett ökat nyttjande av kulturlandskapet. Till detta 

kommer den terrestrialisering av Sojdmyr som avspeglas i stratigrafin från mitten av zon 3. 

Indikationer på ett mer öppet landskap inklusive betesmarker går även att finna i ökningen av 

buskar, dvärgbuskar och örtväxter i zon 3. Vissa buskar och dvärgbuskar introduceras eller 

går återigen att finna, såsom c.f. Juniperus och Salix (vide) respektive Calluna vulgaris 

(ljung) och Ericaceae (ljungväxter) (Behre, 1981; Mossberg & Stenberg, 2010). Den ökade 

biodiversiteten av örtväxter indikerar också ett mer öppet landskap (Mossberg & Stenberg, 

2010). Exempelvis introduceras Brassicaceae (korsblommiga senapsväxter), Rosaceae 

(rosväxter) och Thalictrum (rutor) i denna zon. Även ruderatväxter ökar i denna zon, där vissa 

arter introduceras eller återintroduceras. Chenopodiaceae går att finna från mitten av zonen, 

liksom en ökning av Filipendula i mitten av zonen, vilka båda indikerar ruderatmarker 

(Behre, 1981). Plantago lanceolata introduceras återigen vid 18 cm djup, vilket är en tydlig 

indikator på betesmarker (Behre, 1981). Slutsatsen av det ovanstående är att landskapet runt 

Sojdmyr återigen blev mer öppet från vikingatiden till nutid, företrädesvis till följd av ökad 

mänsklig aktivitet. Värt att nämna är dock den markanta ökningen av Pinus i det allra översta 

provet från Sojdmyr, och den åtföljande minskningen av Betula. Detta kan vara en effekt av 

det moderna skogsbrukets tillkomst under andra hälften av 1900-talet. 

Ökningen av Cyperaceae är tecken på terrestrialiseringen som inleddes redan i zon 2 (Behre, 

1981). Vissa indikationer på den skiftande stratigrafin i zonen går att finna vid uppträdandet 

av vattenväxter, såsom Typha och c.f. Hippuris vulgaris (hästsvans) (Mossberg & Stenberg, 

2010). Algen Pediastrum går även att finna vid ett djup som sammanfaller med kalkgyttja 

(16–32 cm). Detta indikerar att Sojdmyr var i en fas av sötvatten (van Hoeve et al., 1998) 
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under en period som sammanfaller med den kraftiga expansionen av Pinus i mitten av zon 3, 

d.v.s. under det kallare klimat som rådde under folkvandringstiden.  

Sporväxterna Polypodiaceae (stensöteväxter) och Equisetum (fräken), som förekommer initi-

alt i zon 3, sammanfaller med skiftningen mellan kärrtorv och kalkgyttja i stratigrafin. De 

gynnas av fuktiga förhållanden (Mossberg & Stenberg, 2010), vilket reflekteras av förekom-

sten av kalkgyttja. Något förvånande är att Betula minskar under denna lakustrina fas. Gene-

rellt gynnas Betula av fuktiga förhållanden (Strandberg, 2017), och uppvisar exempelvis en 

ökning under det som har identifierats som lilla istiden (se ovan). Det är därför sannolikt att 

Betula har missgynnats av lokala förhållanden, alternativt av någon slags mänsklig aktivitet. 

Det går inte att finna några tydliga indikationer på förändringar i antalet bränder till följd av 

mänsklig aktivitet i zonen. Frekvensen av träkolsfragment var någorlunda konstanta under 

zon 3 och följer därmed mönstret från zon 2. Dock minskar träkolspartiklarna något mot den 

undre delen av zonen.  

8. Metoddiskussion 

Palynologins metoder kommer inte utan vissa svårigheter, vilka kommer diskuteras här. 

Godwin (1934) diskuterar ett problem som uppstår när den övertäckande glasskivan placeras 

över pollenprovet på ett objektivglas. Godwin (1934) menar att trycket av att placera glas-

skivan över objektglaset kan ofta leda till att de mindre pollenkornen pressas ut mot sidorna 

av objektglaset. Detta kan leda till att dessa blir svårare att identifiera samt att det leder till en 

överrepresentation av större pollenkorn såsom Pinus och Picea (Godwin, 1934). En annan 

svårighet är att faktiskt artbestämma taxa, och därmed att kunna dra korrekta slutsatser om 

miljöbetingelser. Exempelvis kan Poaceae och Cyperaceae indikera en stor variation av olika 

habitat. Svårigheten vid identifiering av pollenkorn finns även för taxa inom helt olika 

familjer, som kan vara in princip oskiljbara i utseende. En annan svårighet vid identifiering av 

pollenkorn är nedbrytning, vilket leder till att pollenkornen trasas sönder. Vissa arter påverkas 

olika mycket av nedbrytning, där vissa pollen är mer känsliga än andra, t.ex. pollen från 

Juniperus (Godwin, 1934).  

Växtarters pollenproduktion och metod för att sprida pollen är en viktig faktor att ta hänsyn 

till. Växter kan sprida sitt pollen antingen genom pollinerare såsom insekter (entomofili) eller 

via luften (anemofili). Växter som baserar sin fortplantning på pollinerare producerar inte lika 

mycket pollen och sprids inte lika väl i luften som arter som baserar sin pollenspridning på 
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luftspridning. Detta leder till att entomofila arter blir underrepresenterade i pollensamman-

sättningen i förhållande till anemofila arter (Lowe & Walker, 1984). Luftspridande arter 

producerar även olika mängd pollen, samt producerar pollen som kan färdas olika långt. 

Godwin (1934) har sammanställt än modell som skildrar detta för trädslag som baseras på hur 

mycket pollen de producerar: Pinus > Corylus > Alnus > Betula > Carpinus > Abies > Picea > 

Fagus > Quercus > Tilia. Detta leder till att Pinus ofta är överrepresenterade i pollensamman-

sättningen, vilket även är tydligt denna studie.  

Ytterligare ett potentiellt problem är att det finns en möjlighet till att pollen kan förflytta sig i 

stratigrafin och avsättas längre ner i sedimentet än på den nivå där de ursprungligen avsattes. 

Även om detta inte helt kan uteslutas, hävdar dock Godwin (1934) att det är osannolikt att det 

genererar omfattande generella felmarginaler.  

Som tidigare nämnts leder terrestrialiseringen till en överrepresentation av växter som för-

knippas med våtmarker. Detta påverkar hur pass väl studielokalens pollensammansättning 

skildrar den regionala vegetationen och dess utveckling. Cyperaceae och annan 

våtmarksvegetation tar över en del av procentandelen, vilket leder till att resterade växter får 

en lägre procentandel i vegetationen.  

Enligt Godwin (1934) påverkar terrestrialisering hur pass väl pollenkornen bevaras. Detta 

påverkar framförallt pollen som lagras i kärrtorv bildad i basisk miljö. Berggrunden runt 

Sojdmyr är kalksten och märgel, d.v.s. bergarter med högt pH-värde. Detta kan ha påverkat 

bevarandet av vissa pollenkorn som är mer känsliga och går därmed lättare sönder såsom 

Juniperus.   

I denna studie har 8 stycken intervall studeras i en 98 cm kärna med en uppskattad ålder på ca 

cal 4000 BP. Varje intervall kan då representera cirka 500 år. Dock påverkas det av flera 

faktorer som varierande djup mellan de olika intervallen samt olika ackumulationshastigheter. 

Studien kan därmed ha missat kortare perioder i vegetationsutvecklingen, där antingen 

klimatet förändrats eller där nyttjandet av kulturlandskapet förändrades inom kortare intervall 

än 500 år. Studien får därmed anses gälla den generella utvecklingen kring Sojdmyr. En 

annan svårighet i denna studie är när identifierade förändringar har skett. För att kunna fast-

ställa detta med högre sannolikhet behöver kärnan dateras, istället för att enbart baseras på 

korrelationer med tidigare forskning. Sojdmyrs pollensammansättning indikerar dock att den 

kompletterar Strandbergs (2017) studie av vegetationsutvecklingen i Lina myrs närområde, 

d.v.s. att den täcker intervallet från ca 2400 cal BP till nutid.  
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9. Fortsatt forskning 

Denna studie har visat vegetationsutvecklingen kring Sojdmyr från cirka 4000 cal BP till 

nutid. Fortsatta studier kan dock ge en säkrare tidsram för utvecklingen om dateringar görs. 

För fortsatta studier finns det uttagna och våtsiktade makrofossil som kan användas för 14C-

dateringar. Vid fortsatta studier kan även fler pollenprover analyseras för att skapa en högre 

upplösning. Dessa prover finns redan färdigpreparerade från kärna 3 från Sojdmyrs. Det finns 

dessutom fler kärnor från Sojdmyr som inte har använts i denna studie, vilka kan vara av 

intresse att analysera andra proxies. Vid fortsatta studier kan man även använda sig av andra 

proxies, där exempelvis makrofossilprover redan är preparerade ifrån de nivåer som denna 

studie har analyserat.  

10. Sammanfattning 

Studien har funnit en ostörd våtmark med en lagerföljd med en pollensammansättning som 

representerar vegetationsutvecklingen under de senaste 2500 åren. 

10.1 Zon 1, 98–57 cm, ca 4000–3000 cal BP 

Åldersuppskattningen av zon 1 baseras på jämförelser med Strandbergs studie (Strandberg, 

2017) där en minskning av hassel och QM-taxa samt en ökning av tall indikerar en ålder på ca 

4000–3000 cal BP. Under denna period var Sojdmyr en isolerad sötvattensjö, vilket bekräftas 

av kalkgyttjan, samt av pollen o.d. från alger och vattenväxter. Vid den övre delen av zonen 

(61–57 cm) börjar Sojdmyr växa igen med kärrväxter såsom halvgräs. Zon 1 visar 

inledningsvis de högsta värden av termofila arter, såsom QM-taxa och hassel, vilket visar att 

klimatet var som varmast vid inledningen av zonen. Termofila taxa minskar sedan gradvis 

medan tall ökar, vilket indikerar en övergång mot ett kallare klimat från mitten av zonen. En 

stor diversitet i örtväxter, där ett flertal är ruderatväxter, indikerar att det under denna period 

var ett öppet landskap, sannolikt på grund av mänsklig påverkan. Det öppna landskapet bestod 

även av betesmarker vilket förekomsten av pollen från svartkämpar indikerar. 

10.2 Zon 2, 57–44 cm, ca 3000–2000 cal BP 

Åldersuppskattningen av zon 2 baseras på korrelationer med Strandbergs studie där en snabb 

minskning av hassel och ek samt en gradvis minskning av al sker under perioden 3000–2350 

cal BP. Vid denna period var Sojdmyr ett igenväxt kärr, vilket bekräftas av stratigrafin samt 

våtmarksvegetation. I zon 2 minskar QM-taxa och hassel medan tall ökar. Detta indikerar att 

klimatet fortsätter bli kallare från föregående zon. En terrestrialisering har nu skett på 

Sojdmyr, där kärrtorvsvegetationen har ökat i form av halvgräs, vilket påverkar hur pass väl 
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lokalen kan skildra den regionala vegetationen. Minskningen i ruderata örtväxter indikerar att 

landskapet har blivit mindre öppet. I zon 2 finns det färre signaler av mänsklig påverkan än i 

zon 1, vilket kan vara en följd av övergången från ett extensivt jordbruk (Celtic fields) till ett 

intensivt jordbruk på mindre ytor i övergången från bronsåldern till järnåldern. Zonen 

fortsätter till ca 2000 cal BP där introduktionen av råg sker. 

10.3 Zon 3, 44–0 cm, ca 2000 cal BP till nutid  

Åldersuppskattningen av denna zon baseras på introduktionen av råg, som introduceras på 

Gotland för ca 2000 år sedan. Strax efter detta uppnår gran över 5 % av 

pollensammansättningen vilket skedde för 1500 år sedan på Gotland. Under denna period 

skiftade Sojdmyr ifrån ett kärr till en grund sötvattensjö i flera etapper. Först vid 16–0 cm är 

Sojdmyr åter igen ett kärr. Sjöstadiet bekräftas både i stratigrafin och i att 

sötvattensvegetation åter uppträder i pollensammansättningen. Sojdmyrs översta sjöstadie kan 

troligen korreleras med ett kallare klimat under folkvandringstiden. I zonen fortsätter 

termofila taxa att minska, både till följd av övergången mot ett kallare klimat och på grund av 

mänsklig aktivitet. Gran koloniserar området, vilket kan indikera en övergång mot ett kallare 

klimat. De första tecknen på sädesslag går att finna i den undre delen av zonen där råg 

introduceras och korn förekommer strax därefter. De ruderata växterna ökar från vikingatiden 

och framåt vilket indikerar ett mer öppet landskap än under folkvandringstiden. Ökande spår 

av betesmarker gick även att finna i zon 3 i form av bland annat svartkämpar som indikerar att 

betesmarker fanns. Det öppnare landskapet indikerar ett ökat nyttjande av kulturlandskapet av 

människor.  
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Appendix 

Potentiella provtagningslokaler kring Lina myr 

 

 

Figur 12. Lista av potentiella provtagningslokaler; A. Storsund (”57°33'38"N, 18°46'32"Ö”), B. Hamremyr (”57°36'08"N, 

18°45'50"Ö”), C. Väst om Lina myr (”57°35'43"N, 18°37'17"Ö”), D. Sojdmyr (”57°35'07"N, 18°45'52"Ö”), E. Bara 

Ödekyrka (”57°35'11"N, 18°36'53"Ö”) 

Studiens ämnesdidaktiska relevans  

Fördelarna med att bedriva ett projekt liknande detta för skolelever är många. Ämnesplanen i 

geografi innehåller flera färdigheter som måste läras ut. En är att bedriva fältstudier, vilket är 

obligatoriskt (Geografi ämnesplan, Lgr 11). I ämnesplanen ska fältstudier användas för att 

elever ska använda sig av landskapet som en informationskälla för geografiska data. Elever 

ska även bearbeta och analysera dessa data och presentera sina resultat på ett strukturerat sätt 

(Geografi ämnesplan, Lgr 11). Med ett liknande projekt kan elever få möjligheten att utveckla 

dessa färdigheter.  
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De pedagogiska fördelarna med fältstudier, gentemot traditionell klassrumsundervisning, har 

beskrivits i många studier, utifrån flera perspektiv. Dillon et al. (2006) har gjort en samman-

ställning av studier om fältbaserad undervisning från flera olika länder världen över. Samman-

ställningen visar att lärare är allmänt positiva till att bedriva fältstudier och ser många pedago-

giska fördelar i jämförelse med klassrumsundervisning. Ballantynes och Packers (2002) studie 

utgår ifrån elevernas perspektiv, och visar att elever ofta värderar fältstudier högre än traditio-

nell klassrumsundervisning.  

Teorin ”learning by doing”, som myntades av John Dewey i början av 1900-talet, har influerat 

läroplaner runt hela världen, och betonar vikten att låta elever lära sig fakta och färdigheter i 

den faktiska världen utanför klassrummet (Dewey, 1980). Deweys arbete ligger som grund till 

anammandet av fältstudier som ett obligatoriskt moment i skolundervisning, där det framför-

allt undervisas i geografiämnet.  

Föreliggande arbete har även inkluderat en viss kartframställning av jordartskartan och kartan 

över fornlämningar i området. Ämnesplanen i geografi poängterar att elever måste få färdig-

heter i kartframställning, där kartor även behöver presenteras och analyseras (Geografi 

ämnesplan, Lgr 11). Detta kan de göra med exempelvis kartan över fornlämningar i ett 

område för att skildra mänsklig aktivitet i området och hur denna har förändrats över tid. Ett 

annat kunskapskrav elever behöver uppnå är att redogöra för hur och varför geografiska 

processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur 

natur- och kulturlandskapet omformats av människan. Eleven ska även kunna redogöra för 

processernas konsekvenser för människans livsvillkor (Geografi ämnesplan, Lgr 11). Dessa 

frågor har föreliggande arbete besvarat, vilket visar att liknande frågor och liknande projekt 

kan implementeras i skolundervisningen.  

Utöver dessa fördelar med ett liknande projekt i skolundervisningen får elever en inblick i hur 

klimatforskning fungerar. Klimatförändring, ett centralt innehåll i ämnesplanen, är det 

svenska ungdomar är mest oroliga över enligt svensk forskning som baseras på en SIFO-

undersökning på beställning av Världsnaturfonden (WWF, 2017). Det specificeras dock inte 

att eleven ska få en inblick i vilka slags data denna forskning baseras på eller vilka metoder 

som används för att generera resultaten. Att elever får inblick i hur forskningen bedrivs kan 

bidra till en större förståelse för klimatförändringar och därmed inspirera fler elever att vilja 

forska inom ämnet.  
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