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Traditionella halvnaturliga jordbrukslandskap som ängar och betesmarker är hem till en 

uppsjö rödlistade och ekologiskt mycket viktiga arter av såväl växter som djur. Dessa biotoper 

är idag hotade på grund av ett förändrat jordbruk under det senaste århundradet. För att 

skydda dem krävs kunskap om hur de har bildats, genom att människan brukat dem. En viss 

kunskap om de traditionella jordbrukslandskapens ekologi och skötsel finns från historisk tid i 

dokument och kartor, men från förhistorisk tid finns inga dokument och vi måste därför söka 

andra källor.  

 

Idealt för en växt är att dess fröer och frukter hamnar i en miljö med gynnsamma ljus-, 

temperatur- och fuktförhållanden där frukterna kan brytas ned och fröerna kan gro och bli en 

ny växt. Om de istället hamnar i en för kall, mörk och blöt miljö kan frukterna istället för att 

brytas ner konserveras i hundratals eller till och med tusentals år. De blir då vad man kallar 

sub-fossila makrofossil, det vill säga att deras struktur är bevarad och de är “döda” men inte 

förstenade, som ett klassiskt fossil. Ett annat exempel på sub-fossil är mammutar förvarade i 

glaciärer. Brunnar är ett exempel på en konserverande miljö för fröer och frukter. När en 

brunn grävs ramlar fröer och hårda frukter (som nötter) från omgivningen ner i brunnsbottnen 

och under dess livstid fortsätter material att samlas i den. Brunnen blir till ett slags biologiskt 

arkiv. Eftersom brunnar ofta finns i jordbrukslandskap i historisk och förhistorisk tid är de bra 

stickprov för undersökningar om vilka arter som kan ha funnits i dessa halvnaturliga 

gräsmarker. Genom att studera makrofossilernas form kan man ta reda på vilken art eller släkt 

de tillhör, detta kallas arkeobotanisk analys.  
 

I min undersökning har jag identifierat 14 typer av achener, det vill säga nötfrukter, från 

familjen Cyperaceae (halvgräsfamiljen) som hittats i brunnar på järnåldersgården Gilltuna i 

Västerås under en arkeologisk undersökning år 2010. Detta gjorde jag för att avgöra om 

arkeobotanisk analys av just Cyperaceae är en bra metod för att få mer kunskap om 

förhistorisk ekologi. I vanliga fall läggs inte så mycket tid på bestämning av halvgräsfamiljen 

eftersom frukterna är svåra att skilja på. Det går att identifiera frukterna om de är i någorlunda 

bra skick, men identifieringen är inte alltid säker på grund av att den är svår. Just därför ville 

jag undersöka just den här familjen; det fanns information i dem som annars skulle gått 

förlorad. Jag konstruerade även ett förslag till en typ av identifieringsnyckel för att göra 

identifieringen av frukterna lättare i framtiden. Identifieringsnycklar är något som finns sedan 

tidigare, men de är främst textbaserade och jag föreslår en lösning som till större del är 

baserad på jämförelse med referensmaterial i form av bilder eller samlingar. Efter 

identifieringen gjorde jag en tolkning av hur miljöerna kan ha sett ut kring brunnarna under 

deras användningstid utifrån vilka miljöer växterna växer i idag, och konstaterade att metoden 

kan tillföra viktig kunskap om identifieringen kan göras säkrare. Kunskapsluckor som finns 

om nutida ekologi måste även fyllas; framförallt kunskap om hur olika arter reagerar på 

störning som slåtter och bete. Det bästa vore om metodutvecklingen kunde bli ett samarbete 

mellan historiska, geologiska, arkeologiska, biologiska kunskaper och metoder för att göra så 

bra tolkningar som möjligt. Detta kallas tvärvetenskaplig källpluralism och används mer och 

mer inom många vetenskapsområden idag. Om vi kan förstå vad växterna säger om de 

förhistoriska ängarna och hagarna kan vi kanske ta reda på vilka processer som skapat dem 

och hur vi kan bevara dem genom att sköta dem som de skötts genom historien. 


