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Snökontraster vid Ullstämma
Introduktion
I en liten rapport om Ullstämma (Franzén 2006) har jag tidigare redogjort
för diverse synliga tecken på marken, sedda från lodfoto och tolkade mot
kartor och delar av förundersökningens resultat. Därvid kunde noteras spår
av odlingsverksamhet med tegriktningar som inte stöddes av någon känd
karta. I den rapporten är dessa system markerade med blå kulör, fig 1.
Det är främst ursprunget till dessa tegriktningar som föreliggande rapport
försöker spåra med en annan metod och i görligaste mån relatera odlingsspåren till någon daterbar företeelse. Metoden heter snökontrast och den kan
med fördel användas för att indikera små eller mycket små formrelationer i
främst plan terräng.
Nedan följer en kort presentation av metoden, dess bakgrund och möjliga
användningspotential.
Metodens bakgrund
Snö smälter inte likformigt över en naturlig markyta. Påverkan av temperatur, vind och läge i terrängen är uppenbara källor för variationer. En ur antikvarisk synpunkt viktigare faktum är att snö smälter olika snabbt beroende
på markformen, dvs den relativa marknivån. I en svacka i marken blir snön
kvar lite längre än på en uppbuktande yta. Det innebär att markformer därvid
kan avläsas i stark kontrast mellan den vita snön och den mörka marken. Det
är förvånande hur små variationer i markform som framträder när den sista
snön smälter.
Vissa grundförutsättningar finns naturligtvis. Markytan ska inte vara alltför
störd av vegetation, såsom träd, buskar, etc. Sådan vegetation stör både snöläggning och avsmältningsförhållanden. Högt gräs, stående eller liggande,
gör ett störande mellanrum mellan snön och den hårdare markytan. Däremot
är gräs som sådant inget definitivt hinder, tvärtom kan mindre ytor med förhöjd växtlighet förstärka effekten av en markbunden avvikelse. Givetvis kan
många ovidkommande effekter påverka snöns detaljerade smältning, t.ex om
någon har gjort spår i snön, om snötäcket är naturligt ojämnt genom drivbildning, etc. Det gäller således att ha ett elementärt kritiskt öga i sina bedömningar.
De fysikaliska, biologiska och optiska mekanismerna bakom begreppet snökontrast är delvis komplexa och behandlas inte här. Andra effekter inom be-
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greppet är mera lättåtkomliga, t.ex samspelet mellan snö och vatten, så att
snö som innehåller vatten är mörkare än torr vit snö, pga olika ljusreflexion.
Nedan presenteras Snökontrast som ett antal bilder med vidhängande tolkningar som bildtexter. Alla foton: Gert Franzén.

Fig 1. Tinnerö, Långbacken, foto från väster. I den vita snön på fältet bryter mörkare
stråk igenom. Dessa stråk är relativt förhöjd mark och är högre delar av tegar som utgått
vinkelrätt från moränkullen i bakgrunden. Tegarna slutar i den naturliga lågpunkten i förgrunden, där smältvatten samlas och rinner bort. Situationen är därför att beteckna som
relativt torr.
Denna tegindelning är inte möjlig att se vid barmark. Att de förhöjda stråken representerar tegbegränsningar framgår av att tegen fortsätter förbi landdiket och upp i moränkullen (vitt) och där begränsas av stråk av röjningssten i samma riktningar som tegbegränsningarna nere på planmarken. På röjningsstenarna smälter snön snabbt och dessa
är således mörka. Ibland är röjningsstråken även stensträngar som går i samma riktning
som tegarna på fältet (Raä Linköping 258)
På fältet syns även täta stråk i tvärsriktningen. Där har vegetationen följt den senare tidens plöjning varvid växterna bryter snöskiktet. Denna plöjning är givetvis gjord efter
täckdikningen, då tegarna är borta (täckdikning 1920-rtalet).
Vid skärningen av landdiket kan ses att formamplituden i tegarna varit betydligt större.
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Fig 2 (nedan). Samma fält som i fig 1, men på dess motsatta sida, dvs Tinnerövägen
bort mot Tinnerö kärr. Upp mot vägen syns mörka fält med mellanliggande vita stråk.
Här är kontrasterna de omvända; det mörka är de lägre ytorna och de ljusa de högre.
Detta beror på att snön i de mörka fälten är blandad med vatten (snöglopp), vilket ger
sämre ljusreflexion. Fältet är här flackare och avrinningen långsammare, dessutom är
fotot från tidig förmiddag innan flödena kommit igång efter den kalla natten.
De vita stråken går vidare åt höger och möter isig snö, som innan den smälter gör snön
blåaktig av reflekterad himmel. De blåaktiga ytorna bildar t.v. bågar som i en flack projektion avbildar markprofilen på de olika parcellerna.
Inte heller dessa parcelleringar syns utan denna smältande snö.
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Fig 3. Djurgårds storäng, Ekbackens östra del i fonden. Dessa vattenpölar på rad är noder, dvs i dessa punkter korsas försänkta linjer i odlingsmarken, varvid de i princip får
dessa linjers sammanlagda djup. Vi ser alltså två kronologiskt skilda åkerstrukturer korsas, vilket kan ge viktig information om tidernas odling. Ibland kan noderna vara knappt
synliga ens i snö, vilket inte minskar deras betydelse. Det är ofta svårt att utröna i vilken
ordning parcellerna brukats, men ett visst forskningsarbete skulle lösa den saken. Distinkta noder har ofta en något rombisk eller romboidisk form.

Fig 4. Djurgårds storäng från Ekbackens västra del. Även vid små snömängder framträder intressanta strukturer. Faktum är att de allra sista centimetrarna snö många gånger
ger de mest förbluffande resultaten. I bakgrunden t.h. ses snökontrast av välvda bandparceller i en helt annan riktning.
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Det är givet att man måste vara på plats med kamera just när smältningen
sker. Det går inte att vänta tills dagen därpå eller planera i kalendern att man
ska ut och titta på kontraster ett visst datum. Men man bör i förväg tänka
igenom vilka platser som är intressanta när det väl händer, allt för att inte
öda värdefull tid på tveksamheter. Det är även viktigt att föra loggbok på
bilderna, såvida man inte är mycket väl bekant med terrängen och kan göra
det i efterhand. En digital kamera med möjlighet att spela in ljud är bra för
den funktionen när det är bråttom. Se även http://www.nyteknik.se/art/51876

Tillämpning vid Ullstämma
Nu återgår vi till snökontrasterna vid Ullstämma och vad man kan uttolka ur
dessa. Först några elementära exempel på snökontrast i detta område, helt
nära Hagalund. Bilderna är från januari 2007.

Fig 5. Bilden visar tegindelningar i relativt sentida litet åkersystem. I detta läge kan man
se att plöjningen har varierat en del över tid i både fördelning och riktning.
I de flikiga kanterna på de försänkta delningslinjerna kan man se att det även finns en
eller flera yngre plöjningar tvärsöver den grova strukturen. Lägg även märke till att de
högra kanterna av delningslinjerna är raka och de andra flikiga. Detta indikerar användning av plog vid överplöjning längsmed och att denna plöjning gjorts i riktning mot kameran. Den plöjningen är gjord före den tvärsgående plöjningen.
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Fig 6 (Nedan) Samma tegar som föregående. Är detta tegdelning eller hålväg eller bådadera i olika tider. Flikigheten i kanterna visar att de senaste plöjningarna har ignorerat
denna försänkta linje, som dessutom är böjd på ovanligt sätt. Dess bortre riktning passar
väl till anslutning av väg en där borta. Den oklarheten kan vara grund för hypotes vid
närmare undersökning.
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Fig 7. Svagt synligt vitt stråk över fältet. Eftersom snön smälter långsammare i konkava
former är den vitare än vid sidan om. Ungefär mitt i fältet syns en ”delningsnod”, dvs två
försänkta linjärer korsar varandra. Noden är djupare än delningslinjerna var för sig och
håller här lite vatten, som gör snön grå.
Längst till höger finns en mörk skarp tegdelning. Skärpan och formkvoten (djup/bredd)
anger relativt ung form, vilket kan ses på nästa bild.

Fig 8 (Ovan) Äldre och nyare tegdelningar som var för sig är väl synliga. De gamla delningarna är flacka och har förlorat sin dränerande förmåga. De innehåller därför vatten
som dödar snöns reflekterande förmåga och blir grå. Det nyare diket har dränerat bort
vattnet och där är snön skarpt vit. Man kan även se att den nyare linjen har en tydlig
fortsättning t.h. om vägen.
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Fig 9. Vy över de ytor där de gamla vägarna gick. Kullen med raä 31 något t.h, Övre Ullstämma längst t v.
Tvärs bilden går vita stråk på marken. Dessa är försänkta linjärer och tegdelningar som
finns på 1766 års karta (infälld). Den ljusa pricken på himlen är en regndroppe. Besiktningen gjordes i regn, vilket ger möjlighet att observera förändringar under relativt kort
tid eftersom dropparna tillför snön värmeenergi.

Tegar i nordsydlig riktning
I lodfotot, fig 11, nedan syns en
närmast nord-sydlig indelning av
mark. Ställvis syns denna på marken utan snökontrast. Frågan är hur
gammal denna indelning är och
vilket samband med andra företeelser som kan påvisas. Indelningen
finns inte på någon känd karta.
Fig 10 t.v. Delningsnoder till olika tegformers möten. I detta fall blir noderna
rektangulära.
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Först krävs en kort förklaring till ett viktigt fenomen vid tolkningen av lodfoto över landskap. Fenomenet motsvarar delningsnod, se fig 3, men i detta
fall utan snö och vatten. När två försänkta delningslinjer korsar varandra
kommer korsningspunkten – noden - att få form och egenskaper efter formen
på de tegar som linjerna avgränsat, men det säger ingenting säkert om hur
tegformerna ser ut idag. Om upplösningen i bilden är hög, kan även tillhörande tegars riktningar avläsas och därmed sättas i samband med andra noder i tegsystemet. Fig 10 visar förenklat hur det kan bli när olika tegformers
begränsningslinjer möts. Fig 11 innehåller en stor mängd sådana nodpunkter.

Fig 11. Översiktsfoto över närmast nord-sydliga tegsystem vid Ullstämma. Den röda
ringen refererar till motsvarande i fig 12. De orangefärgade linjerna har tillkommit efter
den ursprungliga tolkningen (Franzén 2006a).
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Att dessa noder framträder mörkare än omgivningen beror främst på att dessa något försänkta punkter blir fuktigare än omgivande mark och har ett större matjordsdjup. Detta i sin tur gör att grödan blir något mera högväxt och
tät just där, vilket i sin tur gör att skuggorna blir mörkare på denna avgränsade yta. Dessutom blir ofta den växande grödan av liknande skäl något
mörkare grön och behåller sin gröna kulör något längre när omgivningen
gulnar.

Fig 12. Snökontrastbild av en punkt i västra delen av de nordsydliga tegarna, jfr fig 11.
Den röda ringen motsvaras av ringen i fig 11.

I fig 12 kan ses en distinkt avslutning av en tegbegränsning och ingen fortsättning åt söder finns (nedåt i bild). Man kan även sluta sig till att ärjningsriktningen är tvärs i bild, eftersom inga avlägg finns i den nedre kanten av
tegarna. Den vertikala blå linjen markerar ansättningsfåran från årdret i
åkern till höger. Det är intressant att detta åkersystem helt saknar synlig fortsättning in i det område där den delvis stenlagda vägen gått fram, trots att det
efter vägens upphörande inte har funnits något hinder för att odla upp den
delen också. Vi vet från kartor att sådan uppodling skett senare, varvid den
äldsta vägen utmed moränkullens östsida åter har tagits i bruk som den nödvändiga förbindelsen med Hagalund.
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Av allt detta kan en försiktig slutsats dras, nämligen att åkersystemet och
vägen varit aktiva samtidigt i något skede. Eftersom inget som helst spår av
åkersystemet finns i vägområdet kan man dra slutsatsen att vägen var på
platsen först eller att båda tillkommit i samma skede. Det är även mycket
troligt att vägen har gått fram i gränsen mellan åker och annan markanvändning, t.ex bete. Isåfall är vägens östra sida försedd med stängsel, dvs gärsgård, vilken förhoppningsvis kunde lokaliseras vid undersökning, möjligen
även dateras, varvid även ett skede av vägens tid kan tidsställas. Vi har sedan tidigare av flera skäl sett denna väg som högst troligt från vikingatid.
Sammantaget ger då resonemangen att det blåmarkerade åkersystemet, liksom de oragnemarkerade delarna, härrör från agrar period 4, dvs yngre järnålder/medeltid.
Det ska genast sägas att det finns inslag i de fortfarande synliga åkerspåren
som försvårar denna slutsats. Förhoppningsvis kan dessa resonemang ändå
ge grund för ett antal ställningstaganden inför vidare undersökningar.
Kvarstår gör därmed frågan varför man byggde en stenlagd väg uppe på detta krön. En möjlig anledning har angivits i tidigare rapport. En annan kan
vara att det på krönet har utbildats en hålväg. Därvid skulle denna samla på
sig vatten och bli svårframkomlig. Den vanliga metoden att då färdas bredvid, varvid ny hålväg uppstår, kanske inte var möjlig på grund av begränsande åkermark. Lösningen kunde då vara att fylla igen hålvägen och förhindra ny uppkomst genom att stenlägga ytan. En sådan förklaring har flera
svårigheter, men vore lätt att konstatera vid undersökning genom studier av
en djup snittyta tvärs över vägen.
Bildexempel
Nedan följer ytterligare ett par bilder i snökontrast vid Övre Ullstämma. Flera bilder som bara kan tolkas av den som är väl insatt i tolkningen, och inte
visas här, bekräftar eftertryckligt de spår av nord-sydliga odlingsspår som
framkommit flygfototolkningen. Även det sydligaste tegsystemet (fig 11)
med annan tegriktning bekräftas.
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Fig 13. Snökontrast av
den äldsta vägen åt norr
till kullen vid Hagalund.
Lägg märke till den mörkare ytan t.h. om vägen,
vars sluttning är brantare
och har rakare exponering mot solen och därmed är mera avsmält än
omgivningen. Sannolikt
är denna markerande
sluttning från odling i
modern tid, då denna
väg senast användes.
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Fig 14. De sydligaste blåmarkerade odlingsspåren (fig 11) syns här som breda stråk rakt
mot kameran. Den mörka ytan i bildens mitt är den svagt välvda parcellens högre nivåer,
som dock bara höjer sig ett fåtal cm över de vitare sidorna. Om man mäter nivåerna visar sig markens ojämnheter vara större än välvningen, såvida man inte gör en sammanställning av ett stort antal mätningar. Parcellens ytterkanter framträder som smala linjer
utåt bildens kanter. Dessa har trots försök inte kunnat lokaliseras utan snö. Diverse mörka punkter, främst t.v i bild, kan härledas till senare överplöjningar.
Detta något annorlunda åkersystem är svårt att placera på tidsskalan. Det är till synes i
konflikt med alla kända vägar på fältet, utom den äldsta vägen, som i sin tur har ansetts
som från den äldre järnåldern. Vissa drag i åkrarnas organisation känns igen från romersk järnålder, andra inte, men ytterligare undersökningar krävs för att veta någonting
säkert om saken.
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