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Landskap finns där för alla att ta för sig av – där vi bor, arbetar, roar oss,
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behöver också landskap. Därav denna skrift.
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LANDSKAP
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Landskap hör samman med människor
och därför med känslor. Det kan handla
om var människor känner sig som mest
”hemma” eller vad de tycker är trevligt,
viktigt och vackert. Men också om negativa känslor, landskap som väcker obehag
och smärtsamma minnen eller betraktas
som fula. Det kan handla om rädsla för att
förlora landskap som känns viktiga, eller
om att vilja göra de som finns bättre.
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landskap!
Även sorgen efter fällningen blev stor.

”Må skarven slå ned hos dig – en träckande,
stinkande, skränande förbannelse! Hämnd
i tusental över dig! Fördömelse från träd
kronorna! Må taket på din sommarstuga på
skäret ruttna under tyngden av skarvarnas
spillning!” är bara en del av vad en kommun
politiker fick höra då han beslutat omvandla
ett stycke skog till motorcykelbana för ung
domar. Avsändaren värderade landskapet
annorlunda.
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Stadslandskapen är hela tiden föremål för
liknande konflikter. Arkitekter, stadsplane
kontor och skönhetsråd har till synes utan
ände bearbetat varandra under flera år om
hur landskapet kring Slussen i Stockholm
ska utformas. När den så kallade TV-eken
utanför Sveriges television efter hårda pro
tester fälldes fick tjänstemän vid trafikkon
toret livvaktsskydd och överfallslarm på
grund av de hot som kom in från människor
med en annan syn på landskapet.
Konflikterna visar hur viktiga landskap är.
Även om det ibland leder till att synsätt står
mot synsätt så ligger det verkliga värdet just
i att vi tycker olika. För det är våra olikheter
som kan leda vidare, hjälpa oss att se saker
från olika håll och se till att vi inte stagnerar.
Tillsammans kan mångfalden av perspektiv
hjälpa oss att skapa en rikare, bättre och
hållbar värld.
För ett hållbart landskap i dag och i
framtiden handlar om att många synsätt ska
komma till tals och vägas in. Ett landskap
som inte är hållbart för alla är i längden inte
hållbart för någon. Landskap handlar om oss
alla och hur vi ska kunna leva tillsammans.
Tre vanliga sätt att definiera
landskap

• 	Landskapet är en ekologisk miljö som omger

och kontrollerar människan genom tillgång på
föda, boende och andra ”ekonomiska” faktorer.
Eftersom det omger, snarare än samspelar med,
människan så blir det ofta ett slags bakgrund eller
ett slags behållare.

• 	Landskapet är en vy, ett sätt att se på världen, som
utgår från en betraktare som bestämmer innehål
let. För att kunna betrakta landskapet på det här
sättet krävs ett utifrånperspektiv.

•

Protesterna blev massiva när ”TV-eken” utanför Sveriges television
i Stockholm skulle fällas.

Landskapet är en helhet som förenar människan
och hennes omgivning. Människan är en del av
landskapet och landskapet är en del av människan.
De går inte att skilja från varandra.

Det tredje synsättet är det som bäst överensstäm
mer med europeiska landskapskonventionen som
beskriver landskap som ett område sådant som det
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet
av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller
mänskliga faktorer.

3

LANDSKAP
ÅT ALLA

”Ett landskap är en skog med brusande trädkronor”,
säger någon. ”Nej, det är ett öppet odlingslandskap där man
ser hela horisonten”, protesterar någon annan precis lika
tvärsäkert. ”Landskapet är där man känner sig hemma och
jag känner mig bara hemma i stan”, tycker en tredje.
”Landskap är vackra miljöer med historiskt djup, det måste
finnas skönhet om det ska få kallas landskap”, menar en del.
”Landskap handlar om vad vi gör tillsammans”, tycker andra.

Svaren på frågan Vad är ett landskap? skiljer sig åt beroende på vem
som får frågan. Alla har en åsikt och är säkra på sitt svar men svaren
varierar. Människor tycker helt enkelt olika. Ingen upplever landskapet på precis samma sätt utan hur vi upplever det beror på vilka vi är.
Där en del ser ett vackert slott, ser andra en symbol för förtryck
och utsugning. Där några ser häftiga övergivna industrilokaler ser
andra hjärtskärande symboler för en tillvaro som försvunnit och inte
kan återfås hur mycket de än längtar efter den. Medan en del finner
trygghet och skönhet i skogen, finner andra den i stadens buller, stål
och betong. När någon vill bygga nytt kämpar andra för det gamla.
Där en del känner sig hemma känner andra sig vilse.
Det finns lika många sätt att se på landskapet som det finns människor. Landskapet är individuellt och personligt, det är något som
händer inom oss själva.

4

LANDSKAP
ÅT ALLA

Landskapet må vara individuellt men upplevelsen hör samman med
gemensamma värderingar. I alla tider och sammanhang finns normer
som styr vad människor ser som vackert eller fult, rörigt eller ordnat,
bra eller dåligt. Genom dem skolas vi in överenskomna sätt att se på
världen. Konst, litteratur, film, miljörörelser och turistsektorn är några
saker som påverkar dem.
Värderingen av landskap förändras. I dag vet vi att en del saker
är dåliga för miljön och därför har vi svårt att se skönhet i rykande
skorstenar, stora industrilandskap eller oljecisterner. Men en gång i
tiden stod de för någonting annat, för framtiden. För möjligheten att
skapa elektricitet åt alla, värme i alltför kalla bostäder och ekonomisk
tillväxt.
Varje tid har sina behov, ser sina möjligheter och skyr sina spöken.
I dag är vi tillräckligt nära industrisamhället för att se baksidorna. Vi
lever med problemen det förde med sig. Nu kanske vi istället idylliserar ”det gamla bondesamhället”, men samtidigt glömmer dess
baksidor: svält, kyla, umbäranden, barnadödlighet, utslitna kroppar,
fattigstugor, statare och hur människor flyttade till städer eller till
och med andra kontinenter för att komma bort från det.
Liksom dagens landskap påverkas av beslut fattade i andra tider
så kommer framtidens landskap att formas av normer som råder nu
och beslut som tas i dag. De kommer att skapas, inte uppstå av sig
själva, och det kommer i sin tur att leda vidare. Framtiden har redan
börjat.
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Vad är europeiska

Demokrati och landskap
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Den europeiska landskapskonventionen är en vision
om vilken betydelse landskapet skulle kunna ha, eller
borde ha, för människan men också om att genom
skydd, förvaltning och planering av landskap skapa
en hållbar framtida utveckling.

Foto: Anna Lihammer

landskapskonventionen?

Införandet av
landskapskonventionen

Foto: Erik Claesson

Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter
som fått i uppdrag att påbörja genomförandet
av europeiska landskapskonventionen. För
att samordna arbetet formades en nationell
samordningsgrupp bestående av Riksantikvarie
ämbetet, Naturvårdsverket, Boverket, Jord
bruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Till
växtverket och representant för länsstyrelserna.
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Alla typer av landskap innefattas, både stad
och landsbygd. ”Landskap” är alltså ingen
speciell typ av miljö. Grundtanken är att
landskapet är en gemensam tillgång med
många olika värden där intressen möts och
bryts mot varandra. Målet är ett långsik
tigt helhetsgrepp på landskapet där alla är
delaktiga.
Landskapet är en gemensam tillgång och
ett lika gemensamt ansvar, det angår oss alla.
Konventionen är helt inriktad på att alla
människor ska kunna medverka och på så vis
utöva demokratiska rättigheter.

Vad innebär konventionen
för Sverige?

Konventionen vill lyfta fram landskapsper
spektivet och göra det närvarande i utveck
lingen. Genom ratificeringen har Sverige
åtagit sig att skydda, förvalta och planera
landskapet enligt dess intentioner. Landska
pet ska hanteras i lagstiftningen, kunskapen
om landskapets betydelse och värde i hela
samhället ska öka, människor ska kunna bli
delaktiga i allt som påverkar landskapet och
Sverige ska vara med i europeiska samarbe
ten om landskap.

Vad är en konvention?
En konvention är en internationell överenskommelse mellan två eller flera stater.
Det h
 andlar inte om en direkt lag eller ett juridiskt bindande beslut, utan snarare
ett slags s ocialt åtagande. Den kan liknas vid ett socialt umgänge som blir jobbigt
för den som bryter det överenskomna. Men en konvention kan även bakas in i
den nationella l agstiftningen.
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Hur länge

är nu?
How long is now står

Vilken
av alla
historier
ska bli
den sista?

8

det med jättebokstäver på
Kunsthaus Tacheles i Berlin. Byggnaden som för lite
mer än hundra år sedan byggdes som ett lyxigt och
extremt påkostat varuhus har haft en brokig historia.
Varuhustiden tog slut redan i slutet av 1920-talet.
I depressionens spår följde konkurserna på varandra
och det väldiga huset började användas som utställ
ningslokal för nya elektriska produkter, saker som
symboliserade en ljus och efterlängtad framtid. Men
bara några få år senare blev platsen en annan, dess
roll nattsvart. Byggnaden, som ligger strax intill den
stora Neue Synagogue, togs över av nazistpartiet.
Under en del av 1940-talet var den ett av SS huvud
kontor och i dess källare hölls krigsfångar fängslade.
Delar av byggnaden förstördes redan under
andra världskriget, resten har upprepade gånger
rivningshotats och stora delar har rivits eller sprängts.
Under DDR-tiden förändrades platsens roll ofta –
kontor, skolor, biografer och teatrar avlöste varandra.
Efter murens fall ockuperades byggnaden av ett
konstnärskollektiv i protest mot att den skulle rivas
för att ge plats åt nya byggnader. Ett arbete för att
den skulle registreras och bevaras som en historisk
plats inleddes. I dag är den ett känt konstcentrum,
och en turistmagnet, men det akuta rivningshotet
finns kvar.

har
byggnadens roll skiftat många gånger. Den
har varit en mängd olika slags platser i olika
slags landskap, alltifrån ljusaste framtidshopp
till mörkaste skräck och övergrepp. Tacheles
historia visar hur platser och de landskap
de är delar av förändras och är olika saker
under tidens gång. Förändring är en del av

Foto: Anna Lihammer

Genom sin hundraåriga historia

alla platsers och alla landskaps historia, även
om det ofta inte blir lika tydligt. Tacheles
visar också hur svårt det kan vara att bevara.
Frågan är vilken av alla historier som ska bli
den sista, den som till slut fryses, bevaras och
presenteras. Hur länge är nu och vilket nu
ska vi värna?
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Innehavet av torpboenden som betalning för arbete och andra
tjänster förbjöds i lag 1943. Kvar ligger övervuxna grunder efter
hundratusentals torp och backstugor. Den som rör sig i skog
och mark träffar ofta på en gammal stenmur, en källare eller
en gammal brunn. Det är fantasieggande att fundera över hur
människor levde där och varför de till slut övergav platsen.

Bakom det till synes ursprungliga
finns föränderligheten
hundratusen
torp i Sverige. Torparna var landets näst
största befolkningsgrupp. En del hade det
mycket bra, andra levde i misär. Många sökte
senare lyckan i städerna eller emigrerade till
USA. Resterna efter deras hem, odlingsmar
ker och borttappade ägodelar berättar inte
bara om deras liv, utan också om samhäl
lets historia. Mängden torp hörde samman
med dåtidens lantbruksmetoder och med
den industrialiseringsvåg som svepte över
landsbygden.
Tegelbruk, järnindustrier, sågverk, stora
lantegendomar – alla krävde de stora mäng
der arbetare. Dagens små orter på lands
bygden hade ofta en många gånger om
Foto: Mårten Sjöbeck

På 1860-talet fanns ungefär

I dag möter vi ofta de gamla stengrunderna övervuxna av
träd och buskar, men när torpen var i drift omgavs de av
öppna marker.
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större befolkning under 1800-talet än de
har i dag. Ibland står byggnaderna kvar som
ruiner eller används som något annat, ibland
är de spårlöst borta och ibland minner namn
som ”Bruksvägen” eller ”Tegelvägen” om att
de en gång funnits.
När industrierna flyttades till städerna
flyttade människor efter och landsbygden

Spåren i landskapet
Ofta betraktas skogen som orörd natur, men
så är det sällan. Spåren efter andra tider och
andra sätt att leva möter oss överallt när vi rör
oss i skogen. Porslinsskärvor under en grästuva,
jordkällare som rasat samman, sönderrostande
och övergivna jordbruksredskap, övervuxna
husgrunder och bortglömda röjningsrösen. Alla
har de en historia att berätta.
Men det är inte berättelsen om ett idylliskt
och ursprungligt ”gammalt bondesamhälle”
utan om ett samhälle i snabb förändring. Om hur
landsbygdens industrier och godsdrift skapade
en ny samhällsklass, om hur jordbruket meka
niserades och industrierna flyttade till städerna
och om hur människorna i torpen och backstu
gorna flyttade efter för att skapa ett bättre liv
och hur denna samhällsklass slutligen upplöstes.

Foto: Bengt A Lundberg

Djup skog gömmer i dag många torpruiner.

avfolkades. En del flyttade kanske mer eller
mindre av tvång, andra i ett sökande efter att
få det bättre. Nya landskap skapades, gamla
landskap glömdes bort.
Nu är torpgrunderna ofta övervuxna
av träd och buskar. Det kan kännas som
ett ursprungligt landskap där människorna
bodde djupt inne i skogarna. Men gamla
fotografier visar hur torpen en gång omgavs
av öppna landskap som var odlade, röjda
eller hårt betade. Den täta växtligheten är

en mycket senare företeelse. Ofta är det de
gamla trädgårdarna som fått växa vilt, ibland
i ett helt sekel.
Vildvuxna syrener, fruktträd och lupi
ner berättar om en gång omskötta trädgårds
täppor som nu förvandlats till skogar och
om människor som lämnat platsen för att
skapa ett nytt liv någon annanstans. De är
rester efter ett landskap som försvunnit och
fragment av historien om väldiga samhälls
förändringar.

Hav av lupiner och vildvuxna bärbuskar berättar om hur en gång ompysslade trädgårdar fått växa vilt.

Människorna
som bebodde
torpen var ingen
enhetlig grupp
– en del hade det
mycket bra, andra
levde i misär.
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Alltid
ller i två generationer?
–e

Långt innan de allra äldsta ortnamnen
skrevs ned gav människor namn åt
platser som var viktiga för dem. Tillvaron
krävde svar på frågor som: Var dödade du
den där älgen? Var bor du? Var har dina
får betat? Var har du skördat ditt vete?
Ortnamnen berättar om försvunna landskap och om hur människor i olika tider
ordnat världen.
Ortnamnen har förändrats över tid. De
har förkortats, missförståtts eller bytts ut,
utvecklats in i former som inte längre bety
der något eller börjat stavas helt annorlunda.
Men för dem som kan tolka namnen har de
mycket att berätta.
Äng – fält – förort

Med industrialiseringen och modernise
ringen av jordbruket förändrades funktionen
hos många platser på landsbygden. Ortnam
nen fortsatte att användas, men med tiden
försvann banden mellan namnens betydelse
och platsernas funktion.
Ett exempel är Kungsängen i Stockholm.
När ängen förvandlades till ett sädesfält så
förändrades inte namnet, och inte heller när
12

fältet förvandlades till ett bostadsområde.
I det moderna Kungsängen finns det inga
ängar, ändå lever namnet kvar och berättar
om något som försvunnit.
Vad är det för fel på Fjuckby?

Många av oss vet inte vad ortnamnen
betyder men försök att förändra stavningen
väcker ändå häftiga reaktioner. Ibland får
myndigheter brev som föreslår alternativa
stavningar. Kanske upplevs den officiella
stavningen som felaktig eller pinsam. Ett
exempel är Fjuckby, en liten ort i Uppland
där en grupp boende ville ändra stavningen
av Fjuck- för att de tyckte att det liknade
orden Juck- eller Fuck-. De föreslog att
namnet skulle ändras tillbaka till det äldsta
kända, Fiukaby (1319).
Namnfrågan drevs av personer som flyttat
till platsen och delade snabbt upp invånarna
i olika läger. Människor som bott på plat
sen länge blev upprörda. De tyckte Fjuckby
var den korrekta stavningen och såg ingen
anledning att ändra den bara för att nykom
lingar tyckte annorlunda. Namnet ändrades
aldrig.

För alltid – eller i varje fall sedan
1950-talet

Ofta drivs frågan om att ändra ett ortnamns
stavning av en liten grupp eller till och med
en ensam person. Argumenten kan vara att
den officiella stavningen skiljer sig från den
lokala traditionen eller inte stämmer över
ens med uttalet. Ofta åberopas den lokala
vanans längd med uttryck som ”har alltid”
eller ”människor här har alltid”. Men oftast
handlar ”alltid” eller ”för alltid” bara om
något sekel eller några få generationer. Och
”människor i allmänhet” eller ”alla” kanske
bara gäller en liten grupp, ibland rentav bara

personens egen familj. Ibland beror det på
att de hittat en annorlunda stavning på äldre
kartor, eller att de vill stava namnen på sin
gård i en gammaldags stil.
Namnuppror

Det är komplicerat att få en namnförändring
godkänd av myndigheterna. Kanske är detta
en av förklaringarna till att många gårds
ägare registrerar den önskvärda stavningen
som ett företagsnamn i stället eller sätter upp
privata vägskyltar där namnet stavas som de
vill. Kanske kommer detta att leda till nya
förändringar.

Ortnamnen berättar om
försvunna landskap och
om hur människor i olika
tider ordnat världen.

Foto: Åsa Hofring
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en väntade på honom, staden som
så länge funnits i hans drömmar.
Kvällssolen slickade tak och torn
glänsande blanka, slängde glitter i vattenflikarna som smög in mellan gyttret av
hus. Grå berg reste kala klippor över trädgårdarnas och tobaksfältens frodiga grönska.
Stad serverad på silverbricka, framsträckt
som gåva.

Vems visioner styr
dagens landskap?

Foto: Pål-Nils Nilsson

Så inleds romanen Mina drömmars stad av
Per Anders Fogelström, med hur den fem
tonårige Henning Nilsson kommer ensam
till Stockholm. Som så många andra gjort
och gör söker han ett nytt och bättre liv.
Fogelströms romansvit låter oss möta
många olika perspektiv på staden. Människor
som älskar den och hatar den, människor
som trivs och som råkar illa ut, människor
som längtar bort och som längtar dit. Inte
minst låter den oss möta staden som ett
landskap i ständig förändring.

I alla städer finns många tidsskikt. Se dig omkring så
upptäcker du dem nog.

I dag lever allt fler människor sina liv i stä
derna, som liksom andra mänskliga miljöer
måste betraktas som levande och föränder
liga landskap. Skönhet, hemkänsla och land
skap är inget som bara har med landsbygden
att göra. Det är saker som människor känner
och skapar i de miljöer de vistas i och så har
det varit i alla tider.

Inte minst
låter den oss
möta staden
som ett
landskap
i ständig
förändring

Kanske kan Fogelströms romansvit lära oss
något om historien? Om att väga in många
perspektiv när vi försöker ta reda på vad som
en gång hänt på en plats, helt enkelt befolka
de historiska berättelserna. För även om de
flesta städer har en stadsmonografi som i
grova drag berättar om stadens utveckling,
historia och byggnader så finns det dimen
sioner av stadslivet som saknas i dem.
Ett sätt är arkeologin som låter oss möta
livshistorier som inte fått plats i utveck
lingens stora drag, som glömts bort, gömts
undan eller inte betraktats som tillräckligt
intressanta. Arkeologin kan till exempel
berätta om vardagsliv och om hur staden
hela tiden förändrats i det lilla.
Med en sådan syn på städernas historia
uppstår spännande frågor om hur alla olika
människor i dem ska synliggöras, frågor som
handlar både om historia och om vår egen tid.
Om vilka visionerna under olika tider varit,
vem som bestämde dem och vad resultatet
blev. Vems visioner styr dagens landskap?
15
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Nya hierarkier
Makt kan uttryckas på många sätt.
Genom att visa militär överlägsenhet,
genom storslagna byggnadsprojekt eller
imponerande uppvisningar. Ännu vanligare, men mindre iögonenfallande, är
att den uttrycks genom landskapet där
platser och strukturer ändras för att lyfta
fram den nya makten. Särskilt tydligt blir
detta i mötet mellan nya makthavare och
ockuperade områden.

I Lahore i Pakistan byggde

den brittiska
kolonialmakten en ny stad precis invid den
gamla. Det är som om de ville ha staden
kvar, men leva i sin egen version av den.
Infogat i samma stadsrum ser det brittiska
stadslandskapet fortfarande helt annor
lunda ut än det äldre. Med sina raka gator
och bungalowhus är den som en extrem
idealstad, som om de som planerade den
ville understryka skillnaderna och göra dem
större än de var. Den nya hierarkin skulle
synas.
Exempel från den koloniala epoken kan
hämtas från hela världen. Botaniska trädgår
dar anlades inspirerade av europeiska aristo
kratiska landskapsideal snarare än anpassade
efter den flora och det klimat som rådde
på de aktuella platserna. Alléer, stadshus,

Att visa upp sig i landskapet har ofta handlat om att demonstrera makt
16
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ger nya landskap
museer och andra slags hus i europeisk stil
och välansade gräsmattor är andra exempel.
Till synes neutrala vittnar de om hur ocku
panterna ville omforma städerna och kana
lisera in befolkningen i nya vanor och ideal,
markera sin närvaro och förändra gamla
platser till nya. Att visa upp sig i landskapet
har ofta handlat om att demonstrera makt.
Under Lahores mångtusenåriga histo
ria har hierarkierna bytts ut många gånger.
Hinduiska, muslimska och sikhiska erövrare
hade redan innan britterna byggt in just sin
närvaro i staden. Tidsskikten vittnar om nya
tider och nya makthavare, och när vindarna
åter vänt står byggnadsverken kvar som
besökare från en annan tid.

Samma sak pågår just

nu. Dagens hie
rarkier skriver alltid in sig i landskapet,
förändrar platser och markerar sin närvaro i
världen. Se dig om i ditt landskap så hittar
du dem nog.
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Haga
Göteborgs Askunge

Visionerna om Haga har varit många. Även om stadsdelen
i dag är en attraktiv plats att leva på var området länge illa
ansett och nära att försvinna.
Många visioner om Haga

Foto: Pål-Nils Nilsson

Vid 1800-talets mitt började borgerskapet allt mer intressera sig för
sanitet. Arbetarklassen började upplevas som hotfull, smutsig och
farlig. Eftersom smuts och farlighet kopplades ihop började de sani
tära förhållandena i områden som Haga intressera myndigheterna.
Under 1930-talet slog funktionalismen igenom. Klyftan mellan
idealen och Haga ökade. När Göteborg 1936 arrangerade 
Bo bättre-utställningen lyftes Haga fram som exempel på hur
människor inte borde leva.

Haga – en gång hotat, nu älskat.
18

Myndigheternas vision blev att ersätta Haga
med ny modern bebyggelse, med ett nytt
landskap. Men deras vision var inte den
enda.
Vad tyckte invånarna?

Redan tidigt vägdes invånarnas åsikter in,
men de förväntades sammanfalla med myn
digheternas egna. Därför fick de tjänstemän
vid Göteborgs stad som 1949 genomförde
en undersökning av hur människorna i Haga
upplevde sin boendemiljö en smärre chock.
För trots dåligt underhåll och låg teknisk
standard ville hälften av invånarna bo kvar.
Hur skulle detta tolkas? Myndigheterna
menade att resultatet berodde på att männis
korna inte förstod sitt eget bästa och Hyres
gästföreningen tyckte att det var oaccepta
belt att låta människor bo på det här viset
oavsett vad de tyckte själva.
Men de boende fortsatte att kämpa för
att rädda sin stadsdel.

Kvarteret Plankan – bevara eller
omskapa?
Kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm stod
färdigt 1968. Det består av två stora bostadsblock
kring en stor öppen fyrsidig gård vilket gör det till ett
monumentalt 140 x 95 meter stort husblock med en
innergård som täcker 8 625 kvadratmeter. Plankan
står inför stora förändringar. Ägaren, stadsplanerarna
och politikerna planerar ett cirkulärt bostadshus på
innergården, vilket kommer att göra den stora gården
avsevärt mindre. I argumentationen beskrivs levnads
omständigheterna i kvarteret på värsta möjliga
sätt. Protesterna från de boende i kvarteret har varit
massiva, de trivs och vill ha kvar miljön som den är.
Argumenten känns igen från striderna om Haga.

Plötsligt finns det kulturvärden

Rivningsplanerna fick antikvariska myn
digheter att börja intressera sig för Haga
och under 1970-talet listades Haga som ett
riksintresseområde för kulturmiljövården.
I dag är Haga en av de mest attraktiva
delarna av Göteborg. Trots en del rivningar,
nybyggen och ombyggnader har den byggda
miljöns karaktär bevarats. Haga har fått ett
högt kulturhistoriskt värde och dess unika
karaktär finns kvar. Men det är inte längre
fattiga arbetare utan människor ur andra
samhällsklasser som bor där.

Foto: Pål-Nils Nilsson

Men de boende fortsatte
att kämpa för att rädda
sin stadsdel
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Foto: Lennart af Petersens 1961. Stockholms stadsmuseum, CC BY-NC-SA 2.5. Bilden är beskuren och manipulerad.

Årstadal
– från sommarparadis via slumförort till trendig närförort
På 1700-talet var

området Årstadal i Stock
holm en idyllisk landsbygd. Här byggde
stadens överklass vackra gårdar och sommar
hus och området besjöngs av Bellman. Årsta
gård, som ägde mycket av marken, är känd
genom ”Årstafrun” Märta Helena Reenstier
nas dagböcker.
År 1878 satte dåvarande ägaren till Årsta
gård in en annons i Dagens nyheter om
billiga tomter vackert belägna vid en sjö i
Liljeholmen. Annonsen var en skönmålning.
Tomterna såldes inte utan arrenderades ut
för en femtioårsperiod, sedan skulle de gå
tillbaka till Årsta gård. Sjön var egentligen
en ohälsosam sumpmark.
20

Alltsammans var krass bostadsspekulation,
men markägaren var inte den ende som spe
kulerade. Byggherrarnas titlar visar att det
var människor ur de övre samhällsklasserna
som nappade på erbjudandet och uppförde
billiga och dåligt byggda hus som de sedan
hyrde ut. De som verkligen bodde i husen
tillhörde arbetarklassen.
Byggande och inflyttning gick blixt
snabbt. Redan ett år senare rapporterade
hälsovårdsnämnden att epidemier, tyfoid
feber och andra svåra febersjukdomar här
jade i området.
Fyra år senare bodde mer än tusen per
soner i Årstadal och antalet växte. Platsen

Foto: Anna Lihammer

Vad händer då med
berättelserna och
bilderna vi formar
om varandra?

I Årstadal rivs nu de sista industribyggnaderna
och ersätts av nya bostadshus.

1800-talets slumbebyggelse – samma fördomar 
i hela världen
Med 1800-talets industrialisering följde slumområden för arbetarklassen
i städer världen över. Det finns många berättelser om dessa områden
och nästan alla beskrivs på samma sätt: som förfärliga platser där smuts,
sjukdomar, elände och moraliskt förfall härjar. Gemensamt för beskriv
ningarna är att de är gjorda av personer som inte själva bodde i områdena,
utan av människor ur andra samhällsklasser som var där på besök eller
som bara förfasade sig i största allmänhet. Arkeologiska utgrävningar
från 1800-talets slumområden berättar andra historier. Arkeologer hittar
leksaker och skolutrustning, smycken, smink och hårnålar, p
 orslin, bestick
och prydnadssaker – saker som inte passade in i den bild som beskrivarna
hade eller ville förmedla. Saker som berättar om ett helt annat slags liv.
Berättelser förändras och ju mindre människor från olika sociala grup
per träffas desto mer kan de demonisera varandra. Något händer i ett
samhälle när rika och fattiga inte längre bor i samma områden, när de så
att säga segregerats från varandra. När de inte nöts mot varandra i det
dagliga livet, som i äldre tider när de levde i samma byar, kvarter eller
rentav hus om än på olika våningsplan. Vad händer då med berättelserna
och bilderna vi formar om varandra?

Foto: Anna Lihammer

är en av de första slumförstäderna i Sverige
och beskrivs i samtida källor som den värsta
platsen i huvudstaden. Trots det fortsatte
industrierna att drivas och människor att bo
i de dåliga husen. Först vid mitten av 1900talet revs den äldre bebyggelsen.
Slummen i Årstadal är nu borta. Efter
en tid med renodlad industribebyggelse
omvandlas området till bostadsområde igen.
Dagens bebyggelse är ljus och fräsch. Men
den gamla slumförstaden är inte helt utsud
dad. I bevarade grönområden finns rester
av husgrunder och spisfundament och här
och där finns det gamla vägnätet kvar även
om det numera blivit idylliska skogsstigar
och inte smutsiga vägar som slingrar mellan
ruckel, skjul, slumbebyggelse och industrier.
21
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”Funkis är trevnad utsugen med dammsugare” skrev
en arg recensent om Stockholmsutställningen 1930.
”Hur ska barnen kunna fira jul i sådana här lådor?”
frågade sig en annan. En tredje menade att
utställningen var ”osvensk”, någon kände sig
”riktigt sentimental och fosterländsk av ilska”,
en annan kallade den ”en jublande fanfar
över lyckan att få leva i vår tid, att få njuta
dess skönhets under”. Utställningens visioner
väckte starka känslor – en del hatade dem,
andra älskade dem – men ingen var oberörd
och dess effekter blev omvälvande.

Utställda världar
Stockholmsutställningen 1930

räknas
som modernismens genombrott i Sverige.
Få saker har i en sådan omfattning påverkat
människors boendemiljö och sätt att leva i
vardagen. Med sina flera miljoner besökare
gjorde den ett enormt avtryck.
Utställningen 1930 handlade om hur
modernismens företrädare tyckte att männ
iskor borde bo och leva – om hur det
moderna livet i alla sina aspekter borde vara:
konst, hem, begravning, fritid och mycket,
mycket mer. Framför allt handlade den om
hur framtiden borde bli. Den var ett upp
byggt fantasilandskap avsett att förändra
människors sätt att leva. En del förtrollades,
andra skrämdes. Utställningen var ett rakt
igenom påhittat, visionärt och tillfälligt
forts. sid 24

Foto: Bengt A Lundberg

Nya framtider kräver nya
drömmar
Ett uppbyggt
fantasilandskap
avsett att
förändra
människors
sätt att leva

Ideal förändras och vi med dem. De påverkar
våra liv och våra reaktioner ändrar dem i sin tur.
Fritiden blev viktig under första delen av 1900talet. Semester- och arbetstidsregler infördes.
Långa utredningar gjordes kring vad människor
borde göra med sin nya fritid (och inte göra) och
särskilda utställningar med temat fritid genom
fördes. Stadsplanerarna arbetade för att hem och
arbete skulle skiljas åt.
Men snart började samhällsplanerarna tänka
annorlunda. Vällingby i Stockholm planerades i
slutet av 1940-talet och början av 1950-talet som
en förort av så kallad ABC-typ där såväl arbets
platser, bostäder som handel skulle finnas. I
Vällingby skapades en hel värld och den beskrevs
som den modernaste tänkbara och blev en sym
bol för folkhemmet.
Idealen skulle ändras igen. I 1970-talets många
förorter separerades återigen hemmet och friti
den från arbetet. Visionerna var tillbaka i tanken
på den lugna sovstaden.
Nu är tankarna återigen fokuserade på att
livets olika delar ska kombineras. På många
håll planeras butikslokaler och arbetsplatser i
bostadshusen så att människor ska kunna ha
arbetet och hemmet nära varandra. Med dagens
kommunikationsteknik har det för många blivit
självklart att kunna arbeta hemifrån en del av
arbetstiden och varningsrop höjs på sina håll för
att arbete och fritid håller på att flyta samman.
Andra tycker det är skönt att tillvaron blir mera
flexibel.
Alltsammans kommer att påverka landskapet.
Både människors val av hur de vill strukturera
sina liv och de satsningar som görs på att få män
niskor att leva på vissa sätt. Hur vill vi ha det?
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landskap, men skulle få genomgripande
inverkan på hur bostäder från och med då
byggdes.
Funktionalismen och det folkhem den en
gång inledde betraktas av en del med ett
nostalgiskt skimmer i dag, som det ”gamla
goda” sättet att leva när saker och ting var
enklare. Men det är nutidens värdering. 1930
var det som ett slag i magen på många. När
Sjöhistoriska museet efter rivningen av
utställningen byggdes på platsen var det med
förbehållet att det absolut inte fick byggas i
funkisstil. Alla var inte redo för de utställda
visionerna. Hur ser vi på dagens visioner?
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Bebyggelsen som kallas miljonprogrammet kommer ur två visioner:
att inom en tioårsperiod bygga en miljon bra bostäder för arbetar- och
medelklassen och att skapa framtiden. Utmaningen lockade tidens
mest erkända planerare, arkitekter och ingenjörer. När tio år gått hade
1 006 000 bostäder byggts. Men samtidigt hade vindarna vänt, nu var
det ett annat slags framtid som många ville ha och i tidningsklipp och
mediebilder går det att följa hur synen på områdena förändrades från
ljusa visioner om framtiden till skräckpropaganda.

Foto: Anna Lihammer

Miljonprogramsområdena
– vem bestämmer visionerna?
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Foto: Bengt A Lundberg

Foto: Bengt A Lundberg

De flesta i Sveriges befolkning har
någon gång bott i ett hus som ingår
i miljonprogrammet

Foto: Anna Lihammer

Större delen av dagens moderna byggda
miljö har uppförts under efterkrigstiden, inte
minst under 1960- och 1970-talen. Ibland
är det små bostadsområden, ibland mycket
storskaliga, ibland villor och radhus, ibland
flerfamiljshus. De flesta i Sveriges befolk
ning har någon gång bott i ett hus som ingår
i miljonprogrammet.
Visioner i stål och betong

I sin mest storskaliga form byggdes hela
orter, förorter eller stadsdelar som utopiska
och genomplanerade världar. Precis som i all
annan arkitektur så handlade det inte bara
om husens utformning utan också om hur
människor skulle leva.
Miljonprogrammet var sin tids utopi om
ett samhälle där alla kunde bo bekvämt. Det
26

var framtiden som skulle byggas. Miljöerna
gjordes medvetet historielösa. En modern
människa skulle inte sitta fast i historiens
och traditionens bojor, de skulle fokusera på
framtiden var tanken.
Moderna visioner blir omoderna

De första miljonprogramsområdena möttes
av entusiasm. De var moderna. Lägenhe
terna var ljusa, vackra, praktiska och rena.
Men redan innan miljonprogrammet var
avslutat hade vindarna vänt. Det berodde
inte på att områdena i sig hade ändrats.
Några sociala problem hade inte uppstått,
många områden var inte ens färdigbyggda
och än mindre befolkade. Men idealen hade
förändrats. Det nyss så moderna hade blivit
omodernt.

Foto: Bengt A Lundberg

Ofta var det barnen som lyftes fram i
debatten. ”Hur ska barnen kunna känna sig
hemma bland de stora betongblocken?” var
frågor som ställdes. Andra påpekade hur
farlig miljön var för barn. ”Miljöerna är skrä
piga, varför gör politikerna inget åt det?” var
ett annat vanligt argument, trots att mäng
den skräp i miljonprogramsområdena knap
past var större än i andra stadsdelar. Efter ett
tag blev argumenten tydligare en reaktion
mot den moderna visionen. ”Det moderna
blev inte vad vi lovades” var en formulering.
Slutligen började kritiken riktas mot de
boende, till exempel som ”Vilken slags män
niskor skapar dessa omänskliga miljöer?”.
Människorna ärvde så att säga kritiken mot
miljöerna.

Miljonprogramsområdena
som kulturarv

Miljonprogrammet
var sin tids
utopi om
ett samhälle
där alla
kunde bo
bekvämt

Miljön i miljonprogramsområdena var det
första som började ifrågasättas. Och den
ifrågasätts fortfarande. På en del håll föreslås
rivning eller hårdför ombyggnad. Men som
kulturarv betraktade är miljonprograms
områdena lika värdefulla som alla andra
miljöer. Kulturarv handlar om hur allas
berättelser ska forma det gemensamma
minnet. Därför är miljonprogramsområdena
omistliga delar av det moderna samhällets
kulturarv.
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För många associerar ordet ”hembygd” till fornlämningar, bygdegårdar och
uråldriga kyrkor. Till skrifter om fornfynd och gamla tider. Miljonprogramsområdena uppfattas sällan som ”hembygd” trots att de är hembygd för fler
människor än någon annan byggd miljö i Sverige.

Modern

hembygd
J

ag har hittat ett gammalt ben!” ropar
någon lyckligt. Andra gräver intensivt i
jorden, baxar upp tunga stenar eller petar
försiktigt bland småsten. Några ger
sig ut på upptäcksfärd i det höga gräset intill.
Utgrävningen äger rum i en övergiven
trädgård. En gång har den ansvarige arkeo
logens mormor bott här. Huset hon bodde i
är sedan länge borta men barnen hittar mas
sor av spännande spår. Men de hittar något
annat också. De hittar en historisk dimen
sion – andra landskap bakom deras eget, spår
efter andra världar som funnits på samma
plats som den de själva bor på, en nyfikenhet
på vad som hänt för längesen.
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De fann en
gemenskap
mellan de
som levt på
platsen tidigare
och sig själva

Drottninghög och Dalhem är två miljon
programsområden i Helsingborg. De har
som många andra områden från samma
tid ett dåligt rykte som bestämts av någon
annan än de boende själva. Men barnen som
bor där identifierar sig med områdena. De är
stolta över dem.
En tid innan utgrävningen har de fått
rita kartor över området, över hur de uppfat
tar landskapet runt omkring. De flesta kartor
visar skolan i mitten och andra platser som
barnen tycker är viktiga. Det är inte samma
platser som vuxna tänker på och absolut inte
samma platser som brukar diskuteras vid
föredragskvällar i hembygdsföreningar. Men

Foto: Historiska museet

Utgrävning i samarbete
mellan skolbarn från Hjulsta
i Stockholm och Historiska
museet i Stockholm.

det är de platser som barnen tycker är vik
tigast. Deras landskap kring Drottninghög
och Dalhem är lika laddat som hembygder
på andra håll.
Nästan ingen av barnens platser hand
lade om gammal historia. På frågan om de
visste vad som funnits här innan bostadsom
rådena byggdes varierade svaren mellan allt
ifrån soptipp till bondgårdar. På frågan om
de visste vilka fornlämningar och vilken his
toria som fortfarande fanns kvar var det inte
många som svarade. Banden till det förflutna
saknades.
Utgrävningen och de inventeringar som
barnen gjorde fick dem att se platserna i

Det gav band
till historien
och tillgång
till nya
berättelser

ett nytt ljus. Inte så att deras egna platser
förminskades, men dimensioner tillkom.
De fann en gemenskap mellan de som levt
på platsen tidigare och sig själva – tänk att
de rört sig i samma landskap som vi gör nu
men i en helt annan tid. Hur såg deras liv ut?
Vilka var de? Kanske finns en del saker kvar?
Kanske har någon vilat under samma träd
som jag gör nu? Eller gått på samma stig och
känt sig lika trött. Det gav band till historien
och tillgång till nya berättelser.
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Gl●bala
svenska
landskap

Välkommen till ”ett

unikt stycke svensk historia” står det på hem
sidan till Lövsta bruk i Uppland.
Lövsta bruk var på sin tid Sveriges största järnbruk. Det är en
bruksmiljö som drar till sig många turister, som kommer för att
uppleva en vacker miljö, spännande historia, äta gott eller rentav
bada. Men Lövsta bruk är också anlagt som en genomplanerad
kalvinistisk idealstad.
Tillsammans med Forsmark är Lövsta bruk det mest kända
exemplet på hur kalvinismens ideal skrevs in i landskapet. Här ska
pade De Beche respektive De Geer reglerade landskap med mycket
speciell natursyn och där olika delar skildes från varandra. Kanaler
ledde vattnet som de ville, stränderna stenskoddes och bebyggel
sen uppfördes enligt en strikt geometrisk grundplan. Landskapet
ritades om.
Andra landskap har på motsvarande sätt inspirerats från olika
håll. Göteborgs stadsplan liknar Jakartas, Östermalm härmar Paris.
Modernismen spreds över världen sedan nazisterna tvingat dess
första arkitekter på flykt, överklassen har hämtat sina ideal från
överklassen i andra områden, fängelser och sinnessjukhus byggdes
efter liknande ritningar och ideal i hela världen. Den ”svenska jord
gubben” är en korsning av olika nordamerikanska smultronsorter
som gjordes i Frankrike i mitten av 1700-talet och kom till Sverige
ett femtiotal år senare. Odling av jordgubbar blev inte vanligt för
rän under slutet av 1800-talet och både fikon och tomater har ätits
längre i Sverige. Silvergruvorna i norr är delar av globala mönster,
botaniska trädgårdar, slottsarkitektur och parkanläggningar hämtar
sin inspiration långväga ifrån.
Listan kan göras hur lång som helst – för den är hur lång som
helst. Det ”svenska” har aldrig varit isolerat från resten av värl
den, det har formats i samspel med den. Det bygger på kontakter,
på människor som rört på sig och förändrats, på nya idéer och
möjligheter.
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Gysinge bruk
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Ofta föreställs det förflutna som lugnare än nuet, som något
slags ursprungligt och i synnerhet när det gäller klimatfrågor.
Men världen har förändrats många gånger om och så kommer
det att fortsätta. Utmaningen är att se till att förändringarna
leder till något som är så bra som möjligt.

Att planera för
nya landskap
Människan har i alla tider försökt påverka
sin tillvaro genom att förändra landskapet. Visioner och förändringar har avlöst
varandra. Ibland har resultatet blivit lyckat
och fantastiskt, ibland har det slutat i helt
oanade konsekvenser eller rentav katastrofer. Men även de förändringar som vi i dag
vänder oss emot, som ledde till problem
och katastrofer eller som vi helt enkelt inte
gillar, började ofta som försök att göra livet
och världen bättre.
Dagens utmaningar bestämmer
visionerna för framtiden
Tanken om att ”det var bättre förr” har nog
tänkts av människor i alla tider. Nostalgin
har varit ett sätt att hantera en nutid som
upplevts som oviss.

Gamla varningar och nya landskap
År 2011 drabbades Japan av jordbävningar och
våldsamma tsunamis. Kärnkraftverk vid landets
kust kollapsade och hotade omgivningarna
med radioaktiva miljökatastrofer.
Runt omkring i Japan står långa rader av stenar,
resta för länge sedan. Stenarna, som ställts
upp vid olika tider och efter olika katastrofer,
berättar om var det är tsunamisäkert att bygga
och var det inte är det. En del bär inskrifter som
varnar, andra är stumma.
Långt bort från dagens kust markerar stenarna
gränsen för hur långt upp i landet en tsunami
kan nå. Nere vid kusten är allt förstört. Det
moderna samhällets självförtroende och brott
med det förflutna har fört mycket gott med sig.
Men ibland har det slagit fel. Stenarna visar hur
människor i andra tider stått inför katastrofer
och försökt planera för dem i framtiden. Och hur
planeringen fallit i glömska.
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Människan har
i alla tider
försökt påverka sin
tillvaro genom
att förändra
landskapet.
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I planeringen av landskap möts olika intres
sen och ofta måste konflikter hanteras.
Här finns det mycket att lära från tan
karna i den europeiska landskapskonven
tionen. Det idealiska är om människor kan
involveras tidigt i planeringsprocessen: göra
sina röster hörda, berika och påverka den.
Ofta handlar det om att ge människor kun
skap, se till att alla vet när det går att påverka
och när det är för sent.
I dag är klimat- och miljöfrågor stora dis
kussionsämnen. Växthuseffekten och andra
miljöfrågor kommer att påverka vårt sätt att
leva, liksom andra slags utmaningar påverkat
människans sätt att leva i andra tider.
Framtidens landskap, liksom det för
flutnas och nutidens, kommer att formas av
såväl medvetna och planerade förändringar
som oplanerade.
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Eller kanske bara landskap?
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EnergiMOT UPPLEVELSELANDSKAP

Foto: Bengt A Lundberg

Foto: Bengt A Lundberg

”Om man gör något som ser så jävligt ut som detta, ska man i
alla fall inte få göra det värre”, sade en ortsbo som protesterade
mot planerna att öka höjden på vindkraftverken i Lillgrund med
tio meter. Lillgrund i Öresund är Sveriges hittills största satsning
på havsbaserad vindkraft och åsikterna kring projektet har varit
många. De vanligaste argumenten har handlat om landskap.

Vindkraftverken liknar inget annat i land
skapet och många uppfattar dem som något
främmande och störande. Andra är positiva
och ser dem som möjligheter att skapa mera
miljövänlig energi eller tycker de är vackra.
Utbyggnaden av vindkraft är en politisk
satsning. Målsättningen är att 30 TWh av
den årliga elektriciteten år 2020 ska komma
från vindkraft och genomförandet kommer
att kräva många anläggningar runt omkring
i landet.
Kritiken mot den stora satsningen på
Lillgrund blev stor. Många tyckte att den
fria horisonten blev förstörd, att allt blev
fult eller att utsikten inte såg ”naturlig” ut

längre och att havet inte längre var ”natur”.
Men alla tycker inte lika. Ett vindkraftverks
projekt på Öland delade upp befolkningen i
”vi och dom”, där de bofasta menade att det
var sommargästerna, med sin estetiska vär
dering av landskapet, som var kritiska medan
de bofasta var positiva.
Kritiken mot vindkraften bottnar i åsikter
om hur landskapet bör se ut och hur det inte
bör se ut. Konflikterna står mellan två olika
typer av landskap, ett energilandskap och ett
upplevelselandskap, och mellan olika syn på
vad landskapet bör vara. Vindkraftverk berör
för att det handlar om krockande syner på
landskap.
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Hur flyttas
en stad?
Marken under Kiruna och Malmberget
spricker och kollapsar. Även om processen pågått under många år, blir den allt
mer alarmerande. Eftersom gruvdriften
fortsätter kommer situationen att för
värras. Dramatiska förändringar av landskapet, den levda miljön och kulturarven
är att vänta.
Under 1900-talets början blev exploate
ringen av gruvorna i norr ett av de största
projekten i den svenska nationens historia.
Det handlade inte bara om gruvor och malm
utan var också ett ambitiöst industriellt och
socialt experiment som gjorde Malmberget
och Kiruna till blomstrande städer.
Gruvstäderna är unika. De är globalt
sammanlänkade högindustriella miljöer:
anlagda som idealstäder i ett subarktiskt
klimat omgivna av storslagna landskap, med
väldigt speciell bebyggelse och en spännande
lokalhistoria.
Men nu har städerna bokstavligt talat
underminerats av gruvverksamheten och
hotar att rasa samman. Inte bara städerna
har drabbats. Gruvindustrin har också skadat
miljön, något som bland annat har drabbat
samerna och rennäringen.
36

Foto: Bengt A Lundberg

LANDSKAP
ÅT ALLA

Att handla under tidspress
Kiruna kyrka

Både Kiruna och Malmberget är listade
som riksintressen för kulturmiljövården.
Kommunerna och länsstyrelserna vill gärna
ta tillvara de kulturella och historiska vär
dena, men kostnaderna är stora. Dessutom
är lagstiftningen inte helt anpassad för den
unika situationen.
För de två kommunerna är det många
brådskande beslut som måste fattas och
många planeringsförberedelser att sätta
igång. En viktig fråga är hur människor
ska kunna bo kvar på de båda platserna och
om en del av byggnaderna kan räddas. Det
handlar inte bara om hur husen ska bevaras
utan också om hur man ska hantera sådana
saker som sorgen över att förlora ett hem
eller viktiga minnesmärken och miljöer. När
värdefulla historiska miljöer försvinner kan
den sociala hållbarheten på orten påverkas,
till exempel känslan av hemmahörande.
Människor förlorar sina landskap.

Det handlar inte bara om hur husen ska räddas utan också
om hur man ska hantera sådana saker som sorgen över att
förlora ett hem eller viktiga minnesmärken och miljöer

Foto: Jan Eve Olsson

Från Klondyke till ödemark
–1600-talets silvergruvor i norr
Ofta framställs städerna och människornas resursutnyttjande som ett hot mot
naturen. ”Natur” ställs mot ”kultur” och
”stad” mot ”land”. Men utvecklingen kan
också gå åt motsatt håll. Urbana platser
kan bli ödemarker. Den som reser till
Silbojokk vid sjön Sädvajaure i Lappland i
dag har nog svårt att föreställa sig att det
för nästan 380 år sedan bodde hundratals
personer här, människor som i en klon
dykeaktig stämning rest långt norrut för
att bryta silver.

Utvecklingen
kan också
gå åt motsatt
håll. Urbana
platser
kan bli
ödemarker

År 1634 upptäcktes silver i Nasafjäll i Lapp
land. Redan året efter kom människor dit för
att arbeta med silverbrytningen. En del var
grovarbetare från trakten, andra experter från
äldre silvergruvor, särskilt Sala silvergruva
i Västmanland. Den samiska befolkningen
i området tvingades delta i arbetet, bland
annat köra tunga transporter den långa
vägen fram och tillbaka mellan Nasafjäll och
Silbojokk.
Fynden från arkeologiska utgrävningar
berättar att människorna i Silbojokk, trots
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Det som ser
ut som en öde
vildmark är i
själva verket
skapat av
människor
38

att de bodde mitt ute i ödemarken, levde
ungefär som i vilken av samtidens städer
som helst.
Det var silvret de kommit för, men sats
ningen gällde mer än så. Ett helt samhälle
skulle skapas. Inte bara gruvarbetare skicka
des till Silbojokk utan också en präst som
hade ett tredelat uppdrag: bygg en kyrka,

starta en församling, kristna samerna. Därför
ingick Semisjaurs sameby i församlingen
redan från början. Även efter att platsen
övergivits byggdes en ny kyrka 1691.
Trots de storslagna planerna tröttnade
Kronan snart på Nasafjäll. Vindarna hade
vänt och lönsamheten var dålig. Redan 1649
övertogs gruvan av ett privat nätverk och tio
år senare förstördes den av en norsk militär
styrka.
Under de blott 25 år som gruvan var
i drift levde ungefär fyrahundra personer
här. Under den tiden hann de inte bara
bygga upp ett komplett samhälle utan också
förstöra miljön. Fortfarande har den skog
som höggs ned för gruvdriften inte kommit
tillbaka. Det som ser ut som en öde vildmark
är i själva verket skapat av människor.
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Hur vi ser på naturen hänger samman med vilka vi är. Den syn
vi har i dag har inte alltid varit rådande, och den är inte heller
självklar. Allt som är säkert är att den kommer att förändras,
men när, hur och till vad vet vi ännu inte.

Natur vs kultur
Under det sena 1800-talet började

s tädernas borgerskap ”upptäcka” naturen.
De anordnade kafferep i skogsdungar och
kohagar, de beundrade landskapet och
romantisk landskapskonst blev på modet.
Naturen togs också hem, krukväxter och
tapeter med växtmönster blev populära.
Samtidigt hade landsbygden börjat
avfolkas. Industrierna hade flyttat till stä
derna och allt fler började se ”naturen”, eller
det som just de definierade
som natur, som något som
inte var en del av deras egen
vardag. Det var ingenting
man levde i (eller av) utan
något man kunde resa till för
avkoppling eller inspiration.
Lantliv blev modernt bland
städernas borgerskap, som
köpte ”genuina” sommarhus
och klädde sig i allmogedräk
ter på fritiden.
Viss krock blev det
naturligtvis med de bönder

Landsbygden
är knappast
mera ursprunglig
eller
oföränderlig
än staden

som bodde på landsbygden och som inte
såg landskapet på det här sättet. Som såg ett
matförråd för korna snarare än en pastoral
hagmark eller råvaror för att kunna värma
upp gården för vintern snarare än trollska
skogar. De båda landskapssynerna förena
des knappast. Båda tyckte nog att de som
företrädde den andra inte begrep vad ett
landskap var för något.
Fler och fler människor arbetade i
städernas industrier och
samtidigt blev landskapet
allt mer upphängt på hälsa.
Det var hälsosamt att vistas
i naturen och såväl sol
bränna, utomhusgymnastik,
camping och cykelsemestrar
blev moderna. Naturen var
en plats som kunde använ
das som avkoppling, som
kontrast mot livet i städerna.
Det var en fritidsresurs.
Under tiden lades pro
duktionssystemen om, både

Foto: Berit Wallenberg

39

LANDSKAP
ÅT ALLA

Dåtidens landskap s kapades
av dåtidens behov. Vilka
val vi gör inför framtidens
landskap kommer att bero
på dagens behov, på sociala,
kulturella och ekonomiska
faktorer. På vilka konsumtionsmönster vi har och vilka
sätt vi väljer att leva på.

40

Foto: Anna Lihammer

jordbruk och skogsindustri blev allt mer
mekaniserade och ur ekonomiskt hänseende
mer effektiva. Landskapet segregerades. En
del av det avsattes för ”produktion”, annat för
”natur”.
Med miljörörelsen kring 1970 kom en
motreaktion mot den moderna landskaps
synen. Naturen började betraktas som något
ömtåligt som måste vårdas och som ständigt
var hotat. Den blev en kontrast mot produk
tionslandskapens ”onatur”.
Detta påverkar fortfarande vårt sätt att
tänka, för många framstår den skogsmark
vi går ut i för att uppleva en rik fritid som
mera ”naturlig” än det öppna slättlandska
pets fullåkersbygder eller stadens sten och
betong. Men då glömmer vi att även detta
landskap är ganska nytt. Att avsätta delar
av landskapet för rekreation och upplevelser
är knappast något som tillhörde äldre tiders
samhälle – om man bortser från de parker
för jakt och promenader som de allra rikaste
kunde anlägga kring sina slott och gods.
Tvärtom är en sådan syn på landskapet all
deles ny och hänger direkt samman med det
moderna samhället.
Landsbygden är knappast mera
”ursprunglig” eller ”oföränderlig” än staden.
Det var på landsbygden de första industri
erna grundades för det var där råvarorna
fanns, dagens skogsmarker var ofta fulla av
torp och backstugor, skogar användes för
bete, timmer, matinsamling och framställ
ning av kol och tjära. De är lika mycket ett
resultat av mänskliga handlingar som åkrar
och städer.
Dåtidens landskap skapades av dåtidens
behov. Vilka val vi gör inför framtidens land
skap kommer att bero på dagens behov, på
sociala, kulturella och ekonomiska faktorer.
På vilka konsumtionsmönster vi har och
vilka sätt vi väljer att leva på.
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Allemansrätten
– försvarad och ifrågasatt

Den svenska allemansrätten representerar en lång historia av ömsesidiga rättig
heter och skyldigheter när det gäller
landskapet. På sistone har allemansrätten
utmanats – i debatten såväl som av översyner och förändringar av de gällande
systemen
Allemansrätten tillåter alla

att röra sig
fritt i landskapet, att tälta, paddla, simma i
sjöar och floder eller plocka bär och svamp.
På det sättet ger allemansrätten tillgång till
kultur- och naturarv men ställer samtidigt
krav på ansvarsfullt beteende. Lagen definie
rar inte precis vad som är tillåtet, utan sna
rare vad som inte är tillåtet. Ibland framhålls
den som något som är speciellt för Sverige,
men motsvarande regelsystem finns i många
andra länder.
I dag är allemansrätten både mera
häftigt försvarad och mera ifrågasatt än
tidigare. Under de senaste två decennierna
har landskapets olika värden i ökande grad
kommit att handla om ekonomiska värden.
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Priset på mark har ökat kraftigt liksom den
kommersiella användningen av landskapet.
Organiserade naturresor och äventyrsturism
– vandring, båtresor, paddling, skidåkning
och skoteråkning – är bara några av många
möjliga exempel. Ett annat växande fält är
storskalig plockning och försäljning av vilda
bär och svampar.
Hävdandet av äganderätt har ökat.
I dag bevakar många markägare vilken slags
näringar som kommer från eller äger rum på

Foto: Anna Lihammer

deras marker. I en del områden har detta lett
till restriktioner eller begränsningar i alle
mansrätten: stigar, fält, bäckar och spångar
har stängslats in och ”privat område”-skyltar
har satts upp.
Flera åtgärder har redan vidtagits för att
stärka markägarnas rättigheter.

Systemet som finns har både fördelar och
nackdelar. Återigen handlar det om att fatta
beslut för framtiden. Att vilja genomföra
förändringar behöver inte vara ett resultat av
att någon vill något ont utan att de vill något
gott. Men när olika ingångar, perspektiv och
önskemål ställs mot varandra kan det bli
konflikter.
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Willkommen im Inga Lindström-land

V

arje år reser många tusentals tyskar
till Mariefred, Trosa, Nyköping
och Dalarö. Huvudanledningen är
den romantiska TV-serien Inga
Lindström, en otroligt populär tysk TV-serie
som utspelar sig i Sverige. Inga Lindström
är inte en av karaktärerna i serien, utan den
Berlinbaserade författaren Christiane Sadlos
pseudonym. Varje avsnitt är fristående och
spelas av olika tyska skådespelare. Förutom
enstaka ”hej” och ”hejdå” talar alla tyska.
TV-serien innehåller vackra människor,
passion, intriger och förutsägbart lyckliga
slut. Men framför allt innehåller den spek
takulära scenerier – små skärgårdshamnar,
varma gråa klippor, mjuka gröna kullar,
skogsdungar, pittoreska herrgårdar och
spegelblanka sjöar. Den har kritiserats för
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Är det enbart
positivt med
idylliska
landskap,
vackra
människor
och lyckliga
slut?

att vara ”orealistisk”, ”outhärdligt roman
tisk” och ”idyllisk på gränsen till otäck”. En
journalist kallade den ett slags ”pornografi”.
Men många vill uppleva dess fiktiva land
skap. Bussresor färdas i Inga Lindströms
fotspår och utforskar det sörmländska och
uppländska ”Inga Lindström-land”. Turist
branschen i området beskriver det som ”Inga
Lindström-effekten”.
Men frågan är vad det är som säljs och
varför. Kan det finnas några faror? Är det
enbart positivt med idylliska landskap, vackra
människor och lyckliga slut eller kan det
fiktiva landskapet påverka de beslut och de
bevaranden som styr det verkliga landskapets
utveckling? Kan det påverka vad vi tycker är
vackert och mera värt och vad vi tycker ska
bevaras eller inte?

Foto: Pål-Nil Nilsson

Fiktiva landskap kan få lika stor inverkan

som ”verkliga”, men det finns också ”verkliga”
landskap som glömts bort och hamnat utanför
historien. Landskap som av olika anledningar
hållits hemliga.
Djupt inne i Bergslagens skogar finns läm
ningar efter flyktingläger. Under andra världs
kriget internerades sovjetiska soldater på flykt
undan den tyska armén här.
Lägren byggdes som
hemliga landskap långt
från annan bebyggelse och
skulle hållas utanför det
svenska samhället. De drevs
av svenska och sovjetiska
myndigheter tillsammans.
I oktober 1944 skeppa
des alla de internerade till
Sovjet och det var den största
enskilda utlämningen i Sverige under andra
världskriget. Deras öden är ovissa, men djupt
in i skogarna ligger betonggrunder, tegelhögar
och små borttappade föremål som berättar om
deras liv och om Sveriges roll i kriget.
Det är intressant att ställa sådana hemliga
(eller bortglömda) landskap mot fiktionens
slagkraftiga landskap. Vad kan konsekvenserna
bli om de verkliga men hemliga landskapen
glöms bort medan fiktionens landskap börjar
upplevas som allt mer verkliga?

Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård

Måste landskap vara verkliga för att påverka oss? Eller kan
påhittade ”fiktiva” landskap spilla över i de ”verkliga”? I dag går
det att färdas i Arns fotspår i Västergötland, vandra i Millenniumtrilogins landskap på Södermalm i Stockholm och åka brandbil
i jakt på Kurt Wallander i Ystad. Är detta bara underhållning och
roliga och spännande sätt att fördjupa sitt intresse för en film
eller en bok – eller kan det göra något med vårt sätt att se
på landskapet?

Hemliga
landskap

På den så kallade Rysstenen djupt inne i Bergslagens skogar ristade en av de internerade
männen in hammaren och skäran.
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Landskap har använts – och används – för att skapa identiteter, underbygga makt och för att berätta om ”oss”. Detta kan bli exkluderande
och självförhärligande. Men det är också en ständigt växande produkt
för turistindustrin – där turister gärna vill besöka platser de upplever
som ”typiska” och ”genuina” för en viss typ av ”kultur” – vilket kan
vara sista möjligheten att bevara en plats som annars skulle försvinna.
Frågan är hur vi ska kunna skapa ett landskap där alla får plats, ett
landskap åt alla.

Landskapet

åt alla
Hur ska vi
tillsammans
skapa ett
landskap
för alla?
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Ett synsätt där landskapet utgår från män
niskan öppnar upp för många olika perspek
tiv i ett och samma landskap. Historien är
inte bara de rika och mäktigas historia – och
inte heller bara de fattigas. Den är allas! Alla
har varit en del av landskapet, därför bör
landskapets historia också rymma dem alla.
Vem som får vara med i historien eller
inte får konsekvenser även i dag. Landskap
används ofta för att bygga identitet där olika
slags landskap knyts till olika identiteter, en
del starkare än andra. Landskapet används
för att skapa ”hemmahörande” och för att
representera vilka ”vi” är. Men det är inte
vilka landskap som helst som får bli repre
sentativa – nästan ingen vill bygga sin iden
titet på fula, tråkiga eller obehagliga land
skap. Man vill ha skog, inte kalhyggen. Man
vill ha röda stugor, inte 1800-talsslum. Man
vill ha vacker utsikt, inte fabriksskorstenar

och vindkraftverk. Turistindustrin letar ofta
efter de här positivt laddade landskapen och
vill gärna visa upp det mest ”genuina”, det
mest ”typiska” och med dagens mått trevliga.
Dessutom ska det ofta anpassas ytterligare
för att passa med vad turister behöver eller
vill ha.
Känslan av ”identitet” , ”autenticitet”
och ”det typiska” kan vara huvudattraktion
för turister, det kan vara hela anledningen
till varför de överhuvudtaget besöker en
plats, men det kan samtidigt få följder som
utestängande och främlingsfientlighet i
dagens samhälle. Det är inte en helt enkel
balansgång att gå. Det är lätt att förstå varför
turistindustrin vill visa upp trevliga, fina och
vackra platser som kan ge besökarna en varm
känsla och en minnesvärd upplevelse. De
flesta vill kanske inte göra något obehagligt
eller jobbigt på sin semester, även om det
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Är de fragment som bevaras och visas upp representativa?
Om inte, finns det risk att de ändå blir grundbultar
i identitetsbygget?

också finns exempel på turism till svåra plat
ser med smärtsamma historier som koncen
trationsläger i Tyskland och Polen.
Turistindustrin kan vara den sista möjlig
heten att bevara en plats som annars skulle
försvinna, eller något som kan rädda en bygd
drabbad av arbetslöshet och utflyttning. Men
det är viktigt att fundera över vilka urval som
görs och vad det får för följder för bevarande
och i förlängningen också identitetsskapande.
Är de fragment som bevaras och visas
upp representativa? Om inte, finns det risk

att de ändå blir grundbultar i identitets
bygget? Vilken historia skapas då, och vilken
slags identitet?
När det handlar om identitet krävs
reflektion av om den som skapas är inbju
dande eller uteslutande. Vem får plats? Vem
får det inte? Att skapa ”innanför” brukar
medföra att någon hamnar ”utanför”. Och
vad kan det komma att göra med historien
– finns det en risk att de utvalda idyllerna
blir hela historien? Att de marknadsförs så
mycket och ofta att vi till slut tror att de är
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”sanna”? Och att det som inte passar i dem
glöms bort? Stockholms en gång stora slum
förorter är till exempel utraderade i dagens
landskap.
Den europeiska landskapskonventionen
lyfter fram landskapets samband med
människan och därmed blir alla mänskliga
miljöer landskap. Där finns inte bara trevliga
landskap utan alla sorter. Konventionen
lyfter också fram den demokratiska aspekten
av landskap – alla ska kunna vara delaktiga
– och att landskap är resultatet av många
olika slags förändringar genom åren.
För det mest typiska för människans
historia – i alla tider och på alla platser

– är att den ständigt har ändrats. Platser har
kommit och gått, landskap har formats och
omformats. Människors önskemål, förhopp
ningar och målsättningar har mötts och
brutits mot varandra.
Konsten är att få med detta i landskaps
berättelserna. Hur ska vi få dem att handla
om förändring i stället för bevarade fragment
som föreställts som typiska? Om obehagliga
och mindre säljvänliga delar och inte bara
om de trevliga? Hur ska vi gå från delar till
helheter? Hur ska vi tillsammans skapa ett
landskap för alla?

Foto:Anna Lihammer

Landskapet
åt alla!
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• Riksantikvarieämbetet

har många söktjänster
för dig som vill utforska
landskapet. Hitta dem alla
via www.raa.se

•

Kulturmiljöbild är en
bildbank med ca 77 000
publika bilder. Beställningsfunktionen erbjuder
möjlighet att beställa bilder
på byggnader, fornminnen
och kulturmiljöer från hela
landet.

• Fornsök innehåller infor-

mation om över 1,7 miljoner
lämningar på närmare
600 000 platser, både på land
och på havsbotten.

• Bebyggelseregistret är

en databas med information
om byggda kulturarv från
medeltida kyrkor till moderna
storstadsområden. Ingen
inloggning krävs för publika
användare.

• Kringla erbjuder samsök i

flera av Sveriges museer och
arkivs samlingar, bl a Tekniska
museet, Vasamuseet, Nordiska
museet, Historiska museet och
Riksantikvarieämbetet.

• Missa inte heller Platsr,

där du kan lägga in platser i
landskapet som är viktiga för
dig eller utforska andras viktiga
platser.

Landskap berör oss alla. Våra olika behov, synsätt och intressen möts och
bryts i landskapet och ska fogas samman i hållbara fysiska uttryck och
gemenskaper. Landskap består av många lager och är många saker: individ
och kollektiv, natur och kultur, ekologi och sociala relationer.
Utmaningen handlar om att få allt att fungera ihop. Det är lätt att säga
men svårt att uppnå. Vi ska tillsammans skapa en miljö som är bra för alla.
Då gäller det att veta vems landskap som tas tillvara och vems som kanske
inte gör det. Men det handlar även om hur alla ska kunna känna sig delaktiga. Vem får ge, vem får ta och vem får bara ta emot? Och hur ska det gå
till? I slutänden ska landskapet vara hållbart för motstridiga intressen.
Den europeiska landskapskonventionen står för en helhetssyn på
landskapet som väcker nya tankar och uppmanar till nya sammanhang och
kontakter. Riksantikvarieämbetet är en av flera statliga myndigheter som
tillsammans med andra aktörer arbetar för att genomföra konventionen
i Sverige, och därigenom även i Europa. Riksantikvarieämbetets bidrag
handlar särskilt om historiska och humanistiska perspektiv. Kunskaper om
det som hänt, om andra människors liv, behövs mer än någonsin när alla
ska delta i samhällsbyggandet och formandet av framtiden. Här löper också
ett par av våra uppdrag samman – landskapskonventionen och civilsamhället är samma andas barn.
Med denna skrift hoppas Riksantikvarieämbetet inspirera många till att
lära sig mer om landskap och vad vi kan ha landskap till.
Lars Amréus
Riksantikvarie

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturarvet.
Vi ökar kunskapen och insikten om kulturarvets betydelse för människors livsmiljö genom
att ha överblick över tillståndet i kulturmiljön och kulturarvsarbetet, utveckla och hantera
styrmedel, metoder och system, samverka och föra dialog samt samla in och tillgängliggöra
kulturarvsinformation.
Riksantikvarieämbetet
Box 5405, 114 84 Stockholm
Tel: 08-5191 8000, www.raa.se
ISBN: 978-91-7209-648-6

