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Förord 


När kulturmiljöbegreppet mot slutet av 1980-talet 
slog igenom i lagstiftningen ökades möjligheterna 
att skydda de fysiska spåren av vår historia. Samti
digt blev detta kulturarv mer levande för många 
människor, eftersom de själva drogs in i direkta 
ställningstaganden om bevarande och återanvänd
ning eller exploatering. Det blev ett samspel mellan 
kulturmiljövårdare, kommunala planerare och alla 
dem vilkas företagsamhet påverkar landskapsbil
den. 

Samtidigt tillkom nya arbetsformer, där tolkning 
och urval av kulturmiljöer fick stor betydelse. Detta 
ställde krav på en bredare vetenskaplig förankring, 
där ämnen som kulturgeografi och historia måste 
läggas till de "museiämnen" som kulturmiljövår
darna traditionellt har utövat. Eftersom kulturmil
jövårdarna inte ensamma kan fatta de avgörande 
besluten, behöver man i dessa sammanhang infor
mera alla övriga intressenter om kulturhistoriskt 
kunskapsunderlag och synsätt. För dessa syften har 
en rad tvärvetenskapliga studier till ett "Kulturmil

jöprogram för Sverige" initierats. Denna studie är 
ett exempel på detta. 

En klar regional indelning av det av människan 
präglade landskapet har länge varit ett efterlängtat 
verktyg för kulturhistoriskt tolknings- och urvals
arbete. Att detta är en grannlaga och svår uppgift 
visar sig i att många optimistiska försök att göra en 
sådan indelning har avstannat. Med fasta paramet
rar och stram metodik blir resultaten sällan entydi
ga . Viss renodling och förenkling måste till, vilket 
ställer utomordentliga krav på tolkarens kunskaper 
och perspektiv. 

Därför var det naturligt att be professor Ulf 
Sporrong att ta sig an uppgiften. Sedan kulturmil
jöbegreppets tillkomst har han varit en av Riksan
tikvarieämbetets mest initierade diskussionspartner 
och rådgivare i frågorna kring detta. I texen för 
han på ett fängslande sätt in läsaren i den maktpå
liggande uppgiftens många vedermödor. 

Erik Wegraeus Nils Blomkvist 
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Inledning 


Syftet med föreliggande arbete är att presentera en 
kvalitativ beskrivning av det svenska odlingsland
skapet och dess betydelse för att ge en allmän ka
raktär åt det svenska landskapet, dvs. ange vilka 
delar av landskapsbilden som i första hand bygger 
på odlingshistorien. För att få rätt infallsvinkel på 
problemet krävs att själva landskapsbegreppet 
först reds ut. Därefter presenteras det svenska kul
turlandskapets olika karaktärsdrag i form av ett 
förslag till regionindelning av Sverige, som första 
gången presenterades i Sveriges Nationalatlas, ban
det om Kulturlandskapet och bebyggelsen 1994. 
Av denna indelning framgår att odlingshistorien 
har stor betydelse när det gäller att tolka landska
pets särdrag från fall till fall. Till sist försöker vi oss 
på en värdering av det svenska odlingslandskapet 
genom att peka ut de områden som ur odlingshis
torisk synvinkel är välbevarade. Tanken är nämli
gen att ställa en mera allmän regional indelning av 
landets kulturlandskap mot de kunskaper vi i dag 
har om odlingslandskapets utveckling i Sverige 
var förekommer odlingslandskap som har tydliga 

regionala särdrag? Ett försök att beskriva det svens
ka agrara kulturlandskapet kring 1750 har därför 
genomförts för att finna en utgångspunkt för en så
dan analys. Hur pass framträdande är dessa karak
tärsdrag i dag? Hur pass välbevarade är de? Vad 
har de betytt för kulturlandskapets utveckling efter 
1750? 

I denna bok redovisas således ett försök att lyfta 
fram sådana landskapstyper som på ett avgörande 
sätt kan karakteriseras och värderas genom sitt väl
bevarade odlingslandskap. Förslaget är inte förank
rat någonstans utan skall ses som mitt eget försök 
att utnyttja erfarenheterna från den forskning om 
det agrara kulturlandskapet som ägt rum under 
lång tid vid den Kulturgeografiska institutionen i 
Stockholm. 

I viss mån har parallella presentationer genom
förts under de senaste åren. Här kan nämnas Myr
dal-Sporrong 1993 samt Bebyggelsehistorisk Tid
skrift nr 26, 1993. 

Ulf Sporrong 
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Odlingshistorien - en karaktärsgivare åt 
det svenska landskapet 

En historisk-geografisk översikt 

Begreppet landskap 
Landskap kan i enlighet med traditionellt språk
bruk ha flera betydelser, varav de viktigaste är föl
jande. 

1. Ett område som ägs eller disponeras av en viss 
person eller grupp av personer, som "skapat ett 
eget land". Till denna grupp hör ursprungligen bl.a. 
våra administrativa landskap, Skåne, Blekinge etc. 
Hit räknas också landskap i betydelsen trakt, re
gion, landsdel (land), provins men också ett visst 
geografiskt område med avseende på likheter i ter
rängformer, växttäcke eller antropogeografiska för
hållanden. Människan omformar naturlandskapet 
till ett kulturlandskap (Svenska Akademiens Ord
bok, band 15). 

2. Så kallade naturscenerier inom konsten, vilka 
förr inte sällan utgjordes av agrara miljöer men 
också ofta av motiv från naturen (det traditionella 
land ska psmåleriet). 

3. Landområde {panorama, sceneri) som kan upp
levas på jordytan betraktat från en viss given ut
siktspunkt, eller annorlunda uttryckt, summan av 
alla detaljer i den omgivande miljön som tillsam
mans påverkar våra sinnen (framför allt synen och 
hörseln) och tillsammans ger själva "landskaps
upplevelsen". På senare tid har man inom geogra
fisk forskning inte nöjt sig med att definiera land
skapet som ett rumsligt, statiskt fenomen. Man vä
ger också in tidsdimensionen och talar därvid om 
ett process- eller förloppslandskap. Därmed skulle 
också rörelser eller pågående processer inlänkas i 
själva landskapsbegreppet (Hägerstrand 1993 ). 

Vi utgår här närmast från den tredje betydelsen 
som alltså kan sägas vara det vetenskapliga geogra
fiämnets definition av begreppet landskap, en defi
nition som beaktar både fysiskgeografiska och kul
turgeografiska fenomen, liksom också förändrings
processerna i vår miljö. Landskapet betraktas där
med som en helhet bestående av såväl naturgivna 
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I övergångszonen mellan Östgötaslätten och skogsbygden i söder ligger byarna Ingvaldstorp och Rök. Landskapet på bilden kan karak
teriseras som helåkerbygd där den fertila moränleran utgör grundförutsättning för en nära nog total uppodling. I sina detaljer är åker
marken maskinanpassad genom stora ytor avgränsade av räta linjer. Det är egentligen bara bebyggelsen och vissa vägsträckningar som 
återför oss till tiden före jordbrukets mekanisering. 

som kulturpåverkade inslag. Avgränsningen av själ
va landskapsrummet kan ske på två sätt. Antingen 
utgår man från vad betraktaren kan iaktta från en 
viss given utsiktspunkt, ett slags personligt relaterat 
landskapsbegrepp, eller också genomför man en 
mera systematisk avgränsning, t.ex. med hjälp av 
en karta. Gränsen dras då i en zon där landskapet 
ändrar karaktär på ett eller annat sätt. Man kan i 
detta sammanhang anknyta till det homogena re
gionbegreppet där utbredningen av ett eller flera fe
nomen får bestämma regionens omfattning. 

Sådana begrepp som natur, naturlandskap och 

kulturlandskap spelar en underordnad roll i det ak
tuella sammanhanget. De ger ofta felaktiga associa 
tioner och därför vill vi geografer gärna föra in det 
heltäckande begreppet landskap i sammanhanget. 
Vi ansluter därmed också till ett internationellt 
språkbruk. 

Landskap kan givetvis i och för sig enbart upp
fattas som något fysiskt påtagligt, alltså som miljön 
runt omkring oss i rent konkret mening. Men land
skap har också med upplevelse att göra, inte sällan 
med estetisk anknytning. Mellan dessa båda ut
gångspunkter finns ofta en koppling. Lägger vi så 
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till tidsdimensionen kan landskapet inte längre 
uppfattas som statiskt - det förändras hela tiden. 
Allmänt kan också sägas att ju mer vi känner till 
om landskapets innehåll och utveckling desto rikare 
blir vår upplevelse av landskapsrummet i varje sär
skilt fall. Vi "läser" landskapets innehåll allt bättre, 
något som naturligtvis är viktigt i ett bevarande
perspektiv. 

Detta är som sagt i och för sig något helt natur
ligt men ändå en viktig iakttagelse i sammanhang
et. Ty, när det gäller planerande och värderande in
satser i landskapsfrågor måste vi vara medvetna 
om att olika människor har helt olika förutsätt
ningar att tolka sina upplevelser beroende bl.a. på 
skillnader i kunskaper om landskapets innehåll och 
historiska utveckling. Det finns därför av tradition 
flera olika, och inte heller helt förenliga, uppfatt
ningar om landskapsbegreppet och dess innehåll. 
Ökade kunskaper om landskapsinnehållet är också 
viktiga för att undvika att värdefulla drag raderas 
ut av ren okunskap. Dessutom, den integrerade syn 
på vår omgivning som här förespråkas är viktig 
som motvikt till den kunskapsfragmentation som 
allmänt kännetecknar vårt samhälle. Vi har vanligt
vis en stark tendens att bryta ner problemkomplex i 
små beståndsdelar. Ett sådant förfaringssätt är 
ohållbart vid landskapsstudier, det svär mot själva 
landskapsbegreppet sådant det har definierats här. 

I samhället möter vi en glidande skala i uppfatt
ningar från att landskapet skulle representera ett 
områdes "naturliga" eller ursprungliga tillstånd 
(vildmarken) till att landskapet skulle vara prak
tiskt taget helt kulturpräglat (staden). I det aktuella 
arbetet utnyttjas som sagt en geografisk, veten
skapligt baserad definition där landskapet utgör en 
integrerad eller samordnad helhet mellan män
niskan och hennes omgivning sett i ett historiskt 
perspektiv. Därmed kan vi också konstatera att vi 
lämnar den sektoriella syn på landskapet som i dag 
präglar svensk politisk-administrativ förvaltnings

tradition, t.ex. inom natur- och kulturmiljövård. Vi 
möter denna tudelning också i fakultetsindelningen 
vid våra universitet. 

Ordet landskap, i den mening vi här behandlar 
det, kommer från holländskans "landschap" och 
refererar till 1600-talets måleri där olika land
skapsmiljöer ofta utgjorde motivet. Det är således 
frågan om en bestämd konstnärlig genre, ett atelje
måleri, som långt senare, under 1800-talet, skulle 
komma att ersättas av ett avbildande av "riktiga" 
landskap ute i terrängen. Landskapsmålarna ka
rakteriserade motiven som "naturliga scenerier" 
(Olwig 1990:Bf), något som levde kvar i språk
bruket till slutet av 1800-talet då ett naturintresse i 
mera modern mening började växa fram. Man sök
te vildmark. Landskapsbegreppet kom därvid att 
utgöra en slags antites till den ursprungliga bety
delsen. Därmed kan vi också konstatera att grun
den till en begreppsförvirring på området blev lagd. 
Vi har i dagligt tal inte någon vedertagen klar defi
nition av vare sig landskaps- eller naturbegreppen. 
Inte heller fackfolk, såväl tjänstemän som forskare, 
kan visa upp ett enhetligt språkbruk i detta avseen
de. 

Landskap bör emellertid inte blandas samman 
med ordet natur. Landskap påverkas hela tiden av 
människor och därför är det alldeles nödvändigt 
att identifiera den grupp av människor som varit 
verksam i landskapet men också det näringsfång 
(resursutnyttjande) som dessa människor låtit do
minera för sitt uppehälle. För dem utgör landska
pet ett slags spelbräde där uppställningar och möns
ter ger de konkreta förutsättningarna för skilda in
tressen att göra sig gällande gentemot varandra. 
Här tänker vi inte bara på människors villkor utan 
också på växters och djurs möjligheter att överleva 
(Hägerstrand 1988:8). Landskapet kan sägas bli 
utformat som en respons på dessa gruppers biolo
giska behov där en grupp är beroende av alla de 
andra. 
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Landskapet skulle därmed kunna definieras som 
ett påtagligt och karakteristiskt resultat av ständigt 
pågående förändringsprocesser av olika slag eller 
annorlunda uttryckt - samspelet mellan ett visst 
specifikt samhälle, dess kulturella preferenser och 
potential och givna fysiskgeografiska förutsättning
ar. Sedan människan inträtt i naturhistorien är 
landskapet därmed allmer att betrakta som en kul
turell produkt, följden av människans och samhäl
lets omdaning av naturen. Det vilda kultiveras till 
människans fromma . Landskapet är därmed också 
att betrakta som en odelbar helhet som starkt fär
gats av människans aktiviteter (Johnston 1981). 
Människan utövar genom sin intelligens ett avgö
rande inflytande över landskapets ekologiska för
hållanden, framför allt genom förmåga till kun
skapslagrande och systematisk organisation av re
sursutnyttjandet över tiden. Landskapet kan därför 
ses som en del av kulturhistorien. 

Denna människans förmåga att transformera na
tur till kultur innebär inte att vi för den skull skall 
sätta natur och kultur i motsatsställning till varand
ra. Människan förändrar visserligen landskapets 
naturgivna förhållanden genom sin ständigt på
gående kulturella utveckling. Vegetationens olika 
successionsstadier är t.ex. ofta nära knutna till 
människans utnyttjande av landskapet. Men land
skapsstudier innebär givetvis inte bara koncentra
tion på de mänskliga aktiviteterna. Alla andra bio
logiska och fysikaliska förändringsförlopp påver
kar också landskapsbilden och därmed de fysiska 
resurserna, deras utseende och kvalitativa samman
sättning (t.ex. klimatet genom olika typer av ero
sion etc.) . Vi kan därmed tala om ett nödvändigt 
helhetsperspektiv i studiet av landskapet och dess 
historia. 

Studiet av landskap 
Som antytts möter man som regel en tendens inom 
landskapsforskningen och dess praktiska tillämp
ning som innebär att endast sektoriella delar av 
landskapsinnehållet diskuteras. Man rekonstruerar 
t.ex. landskap i fysisk mening som om detta land
skap hade existerat vid endast ett särskilt tillfälle 
och/eller som om det då utgjordes av en tämligen 
begränsad uppsättning objekt, en delmängd helt 
enkelt. Exempel på svårigheter som detta kan med
föra är bl.a. att välja rätt tillvägagångssätt när det 
gäller att återskapa eller nyskapa landskapstyper. 
Diversiteten och föränderligheten i landskapets ti
digare hävd gör emellertid att man måste ta hänsyn 
till den mångfald av faktorer som vid olika tillfäl
len varit knutna till landskapets utnyttjande - det 
historiska perspektivet. Som upprepade gånger re
dan framhållits bör landskapet uppfattas som en 
helhet där detaljerna ofta saknar historiska sam
band. 

Som exempel på de inskränkningar som före
kommer kan här anföras att de landskap som trä
der fram i våra skriftliga källor vanligtvis saknar 
många väsentliga delar. Ofta handlar det dessutom 
om en medveten manipulation av fakta eller om en 
subjektiv beskrivning av landskapet och dess olika 
fragment. Helheten skyms av specifika drag och 
medvetna ingrepp i historiebeskrivningen. Viktiga 
detaljer som uppgiftslämnaren inte är intresserad 
av utelämnas. Naturligtvis går det att rekonstruera 
landskap som existerat vid en viss given tidpunkt. 
Inte minst våra historiska kartor hjälper oss med 
detta. Men vi måste i det sammanhanget komma 
ihåg att landskapet vid sidan av de uppmärksam
made karaktärsdragen innehåller spår av ytterst 
vardagliga ting och händelser som aldrig kommer 
till synes i skriftliga källor bevarade åt eftervärlden. 
Det är betydelsen som just dessa saker haft för 
landskapets unyttjande som lätt kan förbises . 
Landskapet utgör därför ett mycket viktigt arkiv 
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för våra samhällshistoriska studier. Saarinen ut
trycker saken sålunda: "Every day, all over the 
world, man is making decisions which lead to 
transformations of the earth environment. Al
though the impact of an individual decision may be 
small, the cumulative effect of all such decisions is 
enormous .. . " (citat ur Norton 1987:76) . Men man 
kan även säga att landskapet självt inte heller alltid 
innehåller nycklar till förståelsen av sitt eget inne
håll och uppbyggnad . Andra källor (t.ex. historis
ka) måste därför utnyttjas parallellt för att vi skall 
få korrekta förklaringar till landskapets utveckling 
och aktuella utseende. 

Landskapet har tidigare i texten definierats som 
den miljö som omger oss. Som framgått innehåller 

denna miljö fragmentariska och tidsmässigt osam
manhängande element (Helmfrid 1979). Men sam
tidigt är den också en blandning av stort och smått, 
vackert och fult, gammalt och nytt. Beroende på 
vad som studeras kan landskapet på en gång både 
vara homogent och heterogent till sitt innehåll. 
Däri ligger svårigheten att tolka landskapets inne
håll och karaktär korrekt. Ofta blir det feltolkat. 

Hur skall vi då studera landskapet och dess för
ändringar? Hur skall vi med andra ord tolka den 
omgivning vi ser eller kan upptäcka via historiska 
kartor och andra källor? För landskap som påver
kats av den agrara näringen gäller det att få fatt i 
de aktörer som verkat samt kartlägga de resurser 
som utnyttjats och hur resursuttaget organiserats. I 

Det nor rländska landskapet domineras av bar rskogen - en del av den nordeurope iska ta iga n. I lågt liggande terrä ngavsnitt fö rekommer 
våtmarker som tidigare brukats som äng. I en sma l zon mot fa sta re moränj o rda r har bebyggelsen loka li sera ts, vilket ofta ger en radby
liknande ka rak tä r. Ett vä lhävdat kulturlandskap med bevarade ängs lado r vid Edens by i Junsele socken, Ångermanland . 
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första hand är det två intressesfärer som påverkat 
förhållandena. Först kan vi urskilja den enskilda 
människan, eller mindre grupper av människor, 
som tar initiativ i olika riktningar med syftet att 
uppfylla målet för den egna bärgningen. Sedan som 
motpol finner vi samhällets agerande. Strävan har i 
det senare fallet varit att få kontroll över och hus
hållning med resurserna. Mellan dessa båda poler 
råder inte alltid samsyn men under långa tider finns 
ändå någon slags balans dem emellan. Utveckling
en av relationen mellan individ och samhälle synes 
ofta gå mot ett jämviktstillstånd, vilket inte är det
samma som att det skulle föreligga brist på utveck
ling (Sporrong 1985:23ff). 

Landskapets innehåll i form av miljöer och platser 
tolkas inte sällan som ett resultat av samhällets över
gripande påverkan. Men egentligen är det många 
gånger frågan om individuella initiativ och beslut, 
något som för övrigt vanligtvis förekommer inom 
ramen för samhällets lagar och regler. Det sker hela 
tiden ett samspel mellan samhälle och individ. 

Naturligtvis utsätt5 människorna i landskapet 
också för en extern påverkan, främst i form av ide
er och värderingar, t.ex. beträffande det tekniska 
utnyttjandet av landskapets resurser. Därmed kom
mer vi in på förhållanden som är mera svårtolkade 
eller rättare sagt svårare att identifiera i form av be
stående landskapspåverkan. Det handlar t.ex. om 
hur människans relation till landskapet förändras. 
Men det handlar också om känslor, upplevelser och 
värderingar - vilket förhållande har jag till det 
landskap som omger mig och hur vill jag påverka 
det? Vilket förhållande har andra kategorier män
niskor till samma landskap? Det sagda belyser di
lemmat med enbart "fackmässiga" bedömningar 
av landskapet och dess förflutna, alltså om hur vi 
som forskare utnyttjar landskapet som historisk 
källa. Vilka möjligheter finner vi och vilka begräns
ningar har vi när det gäller implementering av kun
skaperna? Det är viktigt att finna en förankring hos 

en bredare allmänhet när det gäller att presentera 
och värdera landskapets olika kvaliteter. De frågor
na behandlas i denna bok. 

För att landskapet skall avtvingas korrekt infor
mation krävs en teoretisk utgångspunkt, som i bäs
ta fall kan visa forskaren till rätta och som kan 
vara ett underlag för en integrerad bedömning av 
landskapets olika kvaliteter. Dit har vi ännu inte 
nått men sannolikt kommer en sådan teori att byg
ga på identifikation av de drivkrafter som åstad
kommer landskapsförändringar orsakade av män
niskan genom hennes samhällsbyggande i ekono
misk och teknisk mening men framför allt genom 
hennes sociala organisationsmönster. 

Men det krävs också en metodik i faktainsam
landet som tar hänsyn till såväl naturgivna som 
kulturhistoriska och nutida fakta om resursutnytt
jandet i det landskap vi vill utforska. 

Här finns ett problem som kan vara svårt att 
övervinna. Landskapet kan studeras ur en mera 
övergripande synvinkel - på en regional nivå (byg
der, provinser) - men landskapet innehåller också 
många detaljer, som kan upptäckas först på by- el
ler biotopnivå. Var gränsen går mellan dessa båda 
skalförhållanden är inte alltid lätt at säga. Det är 
emellertid detaljerna som tillsammans bygger upp 
helheten. Först när vi har kunskap om detaljerna 
kan vi generalisera våra iakttagelser. Som exempel 
kan nämnas objekt som på ett eller annat sätt ger 
landskapet dess specifika karaktär: 

- de agrarara miljöerna, deras bebyggelse och an
läggningar av olika slag, t.ex. beträffande form 
och färgsättning 

- markslagen med olika attribut (åkerholmar, röj
ningsrösen, diken, märgelgravar etc.) 

- vägarna, deras funktion och terränganpassning 
- hägnaderna med deras skiljande funktion 
- gränserna som markerar olika revir 
- vegetationen, dess sammansättning och variation 
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i rummet, eller annolunda uttryckt, dess olika 
successionsstadier. 

Det handlar också om hur människan löst sin an
passning till rådande fysisk-geografiska förhållan
den, hur ideer fött historiska processer som berör 
ekonomi och teknik och framför allt handlar det 
om sociala strategier för överlevnad. 

Denna utgångspunkt är föga använd men, som 
jag i det följande skall försöka visa, alldeles nöd
vändig om man skall nå framgång i karakteristiken 
av olika landskapstyper. Arbetssättet har många 
drag gemensamt med kartanalys där kartans sym
bolspråk kan uppdelas i olika formelement - punk
ter, linjer och ytor eller, i andra termer, bebyggelse 
och anläggningar, hägnader och gränser samt 
markanvändning. Här kan vi finna grunden för en 
mera systematiskt upplagd landskapsanalys, som 
bygger på funktionella iakttagelser. 

Problemet är att dessa detaljer också skall utgöra 
grunden för mer eller mindre omfattande regionala 
indelningar. Dessutom, ju större område vi över
blickar, desto påtagligare blir betydelsen av land
skapets fysisk-geografiska karaktär eller landska
pets storformer, dvs. topografin (brutenheten), 
höjdskillnaderna (i absoluta och relativa tal), relie
fen, vattentillgången (hydrografin) och vegetations
zonerna. Detaljerna utgörs alltså vanligen av land
skapets kulturbetingade fenomen, samtidigt som 
detaljerna således bygger upp helheten inom ramen 
för landskapets storformer. Därmed påverkar de 
naturligtvis också det regionala perspektivet. Dessa 
makro- och mikroperspektiv kan vara svåra att 
förena . Metodiken för landskapsstudier i en mera 
övergripande mening är inte densamma som den vi 
tar till när det gäller studier på lokal nivå, dvs. på 
by- eller biotopnivån. Landskap i den integrerade 
mening som här diskuteras hör i första hand till 
den förra kategorin. 

Det finns en rad källmaterialgrupper som kan ut

nyttjas när det gäller studium av landskapet. Hit 
hör i första hand kartor och då framför allt de stor
skaliga lantmäterikartorna från 1600-talet och 
framåt. Men även mark- och flygbaserade bilder 
har stor användning när det gäller att följa nuti
dens snabba landskapsförändringar. Skriftlig doku
mentation kan, jämte de nämnda källorna, ge upp· 
lysningar om landskapets utveckling och innehåll 
som själva fältmaterialet har svårt att åstadkomma. 
Speciellt gäller detta förklaringar som berör dyna
miken eller förändringarna i landskapet, t.ex. be
träffande vegetationens och odlingens successions
stadier. Man kan alltså inte bortse från att det 
krävs ganska omfattande bakgrundskunskaper för 
att tolka och förklara landskapsinnehållet. En vär
dering av olika landskapstyper, bl.a. inom natur
och kulturmiljövård, måste därför i första hand 
bygga på kunskaper om landskapets genes och 
mindre på känslomässiga eller estetiska värdering
ar och än mindre på kortsiktiga, ad hoc betonade 
bedömningar och värdeomdömen. 

Landskapsforskaren står sålunda inför uppgiften 
att placera in detaljer från olika historiska sam
manhang inom ramen för en aktuell miljömässig 
helhet. Man skulle kunna uttrycka det så här: Vid 
landskapsstudier och värdering av landskap hand
lar det inte bara om att finna det unika i landskapet 
utan om att förstå vad som gör landskapet unikt, 
dess karakteristika från fall till fall. 

Kunskapsläget - landskaps
(orskning med kultur
geografisk inriktning 

Den moderna kulturgeografiska forskningen i Sve
rige om kulturlandskapet har sina rötter i 20- och 
30-talet, men den vilar på en betydligt äldre tradi
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tion inom framför allt tysk geografi . Under mel
lankrigstiden inleddes en del trevande försök att 
mera explicit studera det svenska kulturlandska
pets utveckling. Man utnyttjade historiskt kartma
terial, vars kvalitet var känd sedan länge, samt 
fältmaterial, vilket var något relativt nytt (Nord
holm 1937) . De historiska källorna kom emeller
tid att ta överhanden i dessa studier, beroende 
främst på den rika materialtillgången från 1600
talet. Under de därpå närmast följande decennier
na såg en rad historisk-geografiska originalarbeten 
(geografiska doktorsavhandlingar) dagens ljus. Att 
studera landskap och bebyggelse ur ett historiskt 
perspektiv blev en genre inom den humangeogra
fiska delen av ämnet. Koncentrationen låg till en 
början på det källrika 1600-talet men tidsperspek
tivet kom sedermera att vidgas . Våra regionala 
kunskaper om det svenska landskapets utveckling 
bygger ännu i många stycken på dessa äldre av
handlingar (Helmfrid 1972) . 

I samband med bildandet av "The Permanent 
European Conference for the study of the rural 
landscape" 1957 kom svensk geografisk forskning 
i kontakt med den internationella forskningsfron
ten på området. Redan 1960 hölls konferensens 
andra session i Vadstena (Helmfrid 1960) . Sverige 
och den svenska geografiska landskapsforskningen 
kom därmed i blickpunkten, samtidigt som den 
svenska forskningen på området stimulerades och 
breddades. Vårt utomordentliga källmaterial i 
form av äldre kartor och fältmaterial blev mera all
mänt känt utanför landets gränser. Genom de inter
nationella kontakterna stimulerades den svenska 
landskapsforskningen och landskapsanalysen vad 
avser både metodik och tidsomfång. Svensk histo
risk landskapsforskning blev därigenom tvärveten
skaplig samtidigt som man i Sverige kom att ut
veckla unika metoder och analysinstrument (Helm
frid 1960, Lindquist 1968 och Widgren 1983) . I 
denna forskningsverksamhet kom sedermera den 

geografiska institutionen i Stockholm att spela en 
framträdande roll. 

Den moderna landskapsgeografin föddes emel
lertid inom ramen för de regionalgeografiska ver
ken. Av stor betydelse blev t.ex. Gunnar Lindgrens 
arbete om Falbygden (1939) . Influerad av framför 
allt tysk forskning diskuterade han utvecklingen av 
de stora tresädesbyarna i Falbygden. Den genetisk
topografiska syn som därvid lanserades har vunnit 
allmän anslutning. 

David Hannerbergs avhandling om Närkes 
landsbygd (1942) kom också att tillföra den histo
risk-geografiska forskningen något nytt. Han sam
manförde demografiska och näringsgeografiska 
faktorer i sin analys av utvecklingen på Närkes 
landsbygd. Han närmade sig därvid den då upp
märksammade ekonomisk-historiska forskningen 
på området under ledning av Eli Heckscher. 

I Erik Bylunds avhandling om kolonisationen av 
Pite lappmark (1958) kom den traditionella kart
läggningen av bebyggelse och näringsliv för första 
gången att sättas in i en medveten teoretisk ram för 
en rumslig analys. Han testade det verkliga sprid
ningsförloppet genom olika modellförsök. Detta 
arbetssätt har först på senare år fått efterföljare 
inom landska psforskningen. 

Ett avgörande steg i riktning mot den moderna 
kulturlandskapsforskningen togs 1962 då Staffan 
Helmfrid lade fram sin avhandling om Östergöt
land västanstång. Det nya låg i en ytterligare 
breddning av det vetenskapliga underlaget. Det 
blev genom Helmfrids avhandling uppenbart att 
man måste ställa vidgade krav för att kunna ge
nomföra en integrerad tolkning av landskapets for
mer och utveckling. Helmfrid arbetade själv tvärve
tenskapligt och han kunde därigenom ta upp 
grannvetenskapernas resultat till närmare gransk
ning och för kritik. Men han tog också hänsyn till 
grannvetenskapernas resultat i diskussionen kring 
undersökningsområdets äldre agrara utveckling, 
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speciellt i frågor som sammanhängde med bebyg
gelseutformning och åkermarkens genes (skiften, 
odlingssystem). 

I och med Helmfrids avhandling var kontakterna 
med grannvetenskaperna upprättad och under 
1960-talet blev diskussionerna mellan geografin 
och dess grannvetenskaper livliga. En bidragande 
orsak till detta var också Sven-Olof Lindquists av
handling om östra Östergötland 1968. Fältmateria
let och diskussionerna med forskare i arkeologi 
kom därvid att ställas i fokus . Fossila lämningar i 
fält som historisk-geografisk källa har därefter haft 
stor betydelse för den kulturgeografiska landskaps
forskningen, inte minst naturligtvis när det gäller 
vår äldre, skriftlösa historia. 

Vad som alltså kännetecknar svensk kulturgeo
grafisk landskapsforskning sedan 60-talet är en till
tagande integration mellan olika källmaterialgrup
per. Det har på ett övertygande sätt visat sig fram
gångsrikt att kombinera uppgifter från olika källor i 
olika områdesanalyser, något som fått betydelse inte 
minst inom den aktuella forskningens tillämpning. 

Landskapet kan alltså inte i längden studeras 
sektoriellt utan i den "moderna" definition av 
landskapsbegreppet som vi inledningsvis gjort lig
ger just kravet på en integrerad analys. I landskapet 
är de olika förekommande fenomenen länkade till 
varandra på många sätt. Studium av enbart enkla 
orsakssamband är därför av underordnad betydel
se. Under de allra senaste åren har denna bredd
ning av det kulturgeografiska forskningsunderlaget 
därför åter kommit att inkludera naturgeografin. 
Därmed kan vi på sätt och vis säga att cirkeln är 
sluten, vi är tillbaka till förkrigstiden. Geografisk 
landskapsforskning, i den meningen att hänsyn tas 
till såväl naturgivna som kulturella fenomen, står 
emellertid inför en förnyelse . Metoderna är annor
lunda jämfört med tidigare, liksom vissa källor och 
teoretiska perspektiv. En hel generation av geogra
fiska forskare har bidragit till detta. Den integrera

de ansatsen och de nya metoderna bör undergå er 
diskussion och prövas i tillämpade sammanhang. 
Detta skulle också bättre anpassa landskapsforsk 
ningen till ett internationellt språkbruk. Ett regio
nalt urval av historisk-geografiska arbeten med re
levans för landskapsforskningen finns i litteratur· 
förteckningen . 

Geografiska regionstudier 

En regionalgeografisk beskrivning av det 
svenska landskapet 

Syftet med en regional beskrivning av det svensk 
landskapet är att skaffa underlag för att kunna upp 
rätta ett kulturmiljöprogram för Sverige. I först 
hand gäller det att skapa ett underlag för urval ocl 
jämförelser på riksnivå, en slags "reduktionsbas' 
som lyfter fram regionala särdrag och som ger upp 
lysningar om var de regionala gränserna går sett u 
ett riksperspektiv. Man talar i geografisk forsknin1 
om s.k. homogena regioner. Utbredningen av ett el 
ler flera fenomen (topografi, bebyggelse etc.) få 
avgöra var gränsen skall dras mellan den ena ocl 
den andra regionen. Detta innebär ofta att vi inorr 
en viss region uppfattar ett kärnområde för t.ex. er 
viss bebyggelsetyp. Fenomenet avklingar från cen· 
trum mot periferin för att vid regiongränsen upp· 
höra eller inta en underordnad ställning gentemo1 
andra, parallella fenomen. En annan regional indel
ningsgrund kan utgöras av de funktionella sam
band som kan kartläggas. En funktionell regionin
delning passar emellertid sämre i landskapssam· 
manhang. Däremot kan det, som tidigare nämnts, 
vara fruktbart att studera funktionella samband 
inom en given homogen region. 

Kravet när det gäller grunden för en regional in
delning av landskapet är att man utgår från de vi
suella dragen. En regional indelning av landskapet 
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skall på ett tydligt sätt kunna visa upp såväl regio
nens kärna som gränszonerna mot andra regioner. 
Viktiga inslag i den regionala analysen utgörs där
för av landskapets storformer (topografin), jord
artsförhållanden, hydrografi och vegetationstyper. 
Vidare har landskapets humanhistoriska utveckling 
stor betydelse. Innehållet kan inte tolkas utan kän
nedom om hur relationen mellan människa och 
landskap utvecklats under den tid landskapet varit 
bebott. 

Detta hindrar naturligtvis inte att man kan dis
kutera mera abstrakta förhållanden när det gäller 
att finna underlag för själva indelningen. Det är 
viktigt att finna de vetenskapliga förklaringarna till 
de regionala karaktärsdragen. Här måste man bl.a. 
förstå de historiska processer som lett fram till de 
fysiska fenomen vi i dag utnyttjar för vår regionala 
indelning. Särskilt viktiga i det sammanhanget är 
äldre beslut om markanvändning och hur befolk
ningen behandlat markägofrågor från tid till an
nan. Att förstå de sociala organisationsmönstren är 
också av stor betydelse. 

Hur skall redovisningen av landskapsinnehållet 
läggas upp och vilka källor kan utnyttjas mot bak
grund av att hela landet bör tjäna som "reduktions
bas"? Det gäller som tidigare nämnts att göra urva
let på så sätt att den mosaik som landskapet utgör i 
så stor utsträckning som möjligt kan få en någor
lunda enhetlig värdering. Här kan jag i första hand 
hänvisa till vad som sagts angående tolkningen av 
geografiska strukturer och historiska processer i 
landskapet. Man måste dessutom vara beredd att 
väga samman bidrag från flera vetenskapliga sekto
rer och discipliner. En avgörande faktor är att finna 
de källor som kan ge information om hela riket. 

Den uppgift jag står inför kan beskrivas på föl
jande sätt: Att placera in detaljer från olika histo
riska sammanhang inom ramen för en aktuell mil
iömässig helhet. Landskapet vet emellertid inte av 
något stillestånd. Därför är aktuella processer na

turligtvis lika viktiga som de historiska i detta sam
manhang. 

För att kunna genomföra en studie med utgångs
punkt från ett så pass komplext fenomen som land
skapet ändå utgör gäller det alltså att i kvantitativa 
termer finna ett likartat sätt att tolka den geogra
fiska struktur som landskapet har från fall till fall. 
Dessutom måste man väga in andra intryck som 
kan vara svåra att kvantifiera. I vissa fall kan det i 
en slags impressionistisk anda vara viktigare att 
känna och förstå än att mäta och klassificera. Jag 
föreslår därför ett komplement till studiet av geo
grafiska mönster och strukturer genom att i analy
sen också ta hänsyn till fem vad jag kallar grundför
utsättningar för en värdering av landskapet. Dessa 
grundförutsättningar kan vara kopplade till en 
rumslig struktur men de innehåller även intuitiva 
moment som ger en fördjupad karaktär åt analysen. 

Grundförutsättningar för 
en landskapsanalys 

1. 	Naturgivna faktorer av stor betydelse för 
den "integrerade" landskaps bilden 

Här kan vi använda ordet naturlandskap om vi me
nar det av människan opåverkade landskapet med 
sina egna, specifika förändringsprocesser, mer eller 
mindre påverkade av människan. Man skulle kunna 
tala om "natur" i mening av orörda landskap. Gi
vetvis inkluderar vi vegetationen i detta naturland
skap som också kan benämnas geobiosfären bestå
ende av mark, vatten och luft jämte alla biologiska 
och kemiska/fysikaliska processer som kan finnas i 
ett tänkt, av människan opåverkat, landskap. 

Om vi betraktar de naturgivna förutsättningarna 
som ett givet spelbräde som människan efter skapa
de regler utnyttjar för sina ändamål, förstår vi hur 
tillgängliga naturresurser (jordar, mineraler, vatten
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kraft, det levande växttäcket etc., etc.) påverkat lo
kaliseringen av människans aktiviteter i landskapet 
(Hägerstrand 1988). Den grundläggande frågan är 
alltså: Hur har dessa för människan tillgängliga na
turresurser påverkat lokalisering och utformning 
av bebyggelse och kulturmark? Särskilt intressant 
när det gäller att mäta människans påverkan på 
landskapet är växtligheten. Vegetationstäcket un
dergår ständiga förändringar bereoende t.ex. på ex
ploateringens intensitet och areella ökning eller 
minskning. Vegetationen reagerar genom naturliga 
successionsstadier och därmed sammanhängande 
biotopförändringar. 

Det är också viktigt att kartlägga landskapets fy
siska struktur. Hur ser de geomorfologiska och topo
grafiska dragen ut? Vilka vetenskapligt intressanta 
fysisk-geografiska processer har format landskapet 
från fall till fall? Det hydrografiska mönstret är 
högst väsentligt för landskapsbilden. Närhet till 
vatten förändrar växtligheten och förhöjer ofta land
skapets estetiska värden. Omedelbar tillgång till 
vatten var ett "måste" i det äldre agrarsamhället. 
Det gäller med andra ord att förstå hur människan 
utnyttjat, påverkat och förändrat dessa fysiska förut
sättningar över tiden. Med ett modernt språkbruk, 
det handlar om utnyttjandet av våra naturresurser. 

Vegetationen och de storskal iga topogra fi ska dragen är la ndskapets verk liga kara ktärsgivare. Kring Bjärka-Säby i Östergöt land ä r d e se
dimenrfy llda sprickda larna bev uxna med ekskog. Det östgötska ekskogs la ndska pet ha r få motsva righeter i vå rt land och tyd er d els på 
god omvå rdnad, dels på goda klimatiska betinge lse r. 
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Visingsborg på Visingsö påbö rj ades på 1500-ta let av Per Bra he d .ä. Borgen var den förnämsta i grevska pet, och den ägde vids träckta do
mäner i Små land, Västergötland och Östergötla nd . Slottet brann ner 1718 och numera å ters tå r rester av två av ursprungligen fyra läng
or. De rika samlingarna flyttades efter reduktionen 168 1 till Skokloster. 

2. Landskapets historia 

Kopplingen till punkt 1 är uppenbar, speciellt un

der äldre tider. De naturgivna faktorerna påverkar 

t.ex. lokaliseringsmönstret. Klimatets variationer 

kan, om de blir för stora, få omedelbara konsek

venser för odlingsbetingelserna osv. 

Under punkt 2 tar vi emellertid främst hänsyn till 

spår efter människans tidigare utnyttjande och or

ganisation av landskapet eller, annorlunda ut

tryckt, landskapets humangeografiska historia. 

Som visats är det omgivande landskapet ett resultat 

av en serie historiska processer som ofta inneburit 

förändringar i relationen mellan människan och 

hennes omgivning. 

Här möter vi kanske det grundläggande och vik

tigaste draget i analysen. Landskapets kulturella ut

veckling, som på många hå ll skänkt kvardröjande 

kulturhistoriska element, är givetvis en hörnsten i 

vår undersökning och värdering av landskapet. 

Detta arbete är krävande eftersom det förutsätter 

ett brett kunskapsfält. Alla de historiska krafter 

och mekanismer som påverkat landskapet har be

tydelse i analysen även om spåren kan vara tämli

gen diffusa ibland. Detta förhållande gör att det 
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krävs lång erfarenhet av landskapsstudier innan man 
kan genomföra en sådan analys. Den bygger på ett 
tids- och rumsperspektiv som få människor ges möj
lighet och tid att utveckla. När det gäller landskaps
studier vid våra universitet ligger kunskapsbasen ut
spridd på flera fakulteter och få människor ägnar sig 
i dag i praktiken åt fakultetsövergripande studier. 

Att förstå relationen mellan människa och land
skap är fundamentalt inom geografisk forskning. En 
kunskapsuppbyggnad utifrån vetenskapssamhällets 
traditionella organisation medger emellertid inte den 
möjlighet till syntes som krävs för landskaps- och 
miljöstudier. Man skulle till och med kunna säga att 
vårt vetenskapssamhälle, som till stora delar bygger 
på det naturvetenskapliga arvet, helt enkelt inte kan 
utnyttjas i sammanhanget, eftersom den naturveten
skapliga forskn ingen gärna vill bryta ner komplexa 
frågeställningar i sina beståndsdelar. Helhetslösning
ar kräver emellertid att människan, hennes tanke
värld och handlande, ställs i centrum för analysen. 
Ett slags dialektiskt betraktelsesätt mellan objekt, 
subjekt och sammanbindande processer, även i re
versibel mening, kan alltså kanske vara en lämplig 
utgångspunkt. Därför är tidsdimensionen, landska
pets historia, så viktig för den som tolkar land ska 
pets rumsliga, eller geografiska, innehåll. 

3. Det aktuella landskapets innehåll 

Det nuvarande landskapet uppstår således hela ti
den ur det förgångna. Här återkommer därför den 
historiska aspekten, eftersom ett viss givet land
skap kan sägas utgöra summan av alla sina delele
ment, varav många naturligtvis har kreerats i för
fluten tid. 

I första hand handlar det emellertid om en slags 
värdering av vår aktuella kulturella miljö, också i 
fysisk mening. Med det historiska innehållet i land
skapet som grund skall vi bygga något nytt. Vad är 

då av särskilt värde i den miljö som omger oss i dag: 
Miljön, eller landskapet omkring oss, är upp

byggd av människor för att man skall kunna funge
ra tillsammans i sin dagliga gärning. Miljön påver
kar naturligtvis därför människorna och styr deras 
handlande i flera avseenden. Miljön är alltså inte 
bara ett historiskt betingat fenomen, den är ocksa 
en frukt av sociala och kulturella värderingar och 
handlingar hos nutidsmänniskan. Vi människor 
omger oss med en materiell kultur, en viktig del a1 
den människoskapade miljön. Den grundläggande 
frågan är alltså vilka beståndsdelar i dagens land
skap som har avgörande betydelse för vårt sätt aa 
vara människor, att fungera tillsammans (Welinder 
1991). I modern planering intar vi tyvärr alltför 
ofta den ståndpunkten att landskapet enbart är till 
för att utnyttjas ekonomiskt. Vi måste bli mycket 
mera medvetna om att landskapet, vare sig det gäl
ler staden eller landet, också är vår livsmiljö, en del 
av vår kultur, som i sig har ett egenvärde. 

Frågan är därför om vi i det moderna landskap 
som omger oss kan iaktta exempel på relativt snab
ba och omfattande landskapspåverkande föränd
ringar eller upptäcker vi drag som snarast tyder på 
brist på förändring av t.ex. social, teknisk eller eko
nomisk natur? I vår attityd till landskapet omkring 
oss och i planläggningen för dess framtid är det 
viktigt att uppmärksamma sådana inslag som är 
värda att bevara just därför att de fungerar som en 
del av goda mänskliga miljöer vare sig de är histo
riskt betingade eller nyskapade. En viktig pedago
gisk uppgift är att fästa uppmärksamheten på såda
na miljöer, eftersom våra värderingar växlar 
snabbt. En kommande generation accepterar inte 
sällan vad den förra förkastat. Detta måste på ett 
eller annat sätt ske genom direkta kontakter mellan 
landskapsforskningen och de människor som lever 
och verkar i olika bygder. 

Regionala särdrag kan därvid vara särskilt viktiga 
att uppmärksamma. Det finns skäl att diskutera detta 
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inte minst mot bakgrund av vad som händer inom 
ramen fö r Europasamarbetet. Perifera delar, som Sve
rige, kan komma att förändras snabbt vad gä ller olika 
kulturmiljöer, miljöer som oftast inte kan återskapas. 
Mycket litet är ännu gjort åt de svenska landskapsty
perna i detta sammanhang. Ett kulturmiljöprogram 
för Sverige i den meningen behövs verkligen! Först 
sedan vi skaffat detta har vi en bas för värderingar 
och urva l. Dessutom kan ett sådant program tj äna 
som underlag för att möjliggöra en bedömning när 
det gä ller att bevara de milj öer som har internationell 
relevans. Här tänker vi i första hand på de landskap 
som är unika för vårt land samtidigt som de har stor 
samhällshistorisk betydelse. 

4. Regionalt specifik a drag 
Landskap kan givetvis enba rt upp fa ttas som något 
fysiskt påtagligt, alltså som miljön runt omkring 
oss i konkret mening. Men landskap har som tidi 
ga re påpekats också med upplevelse att göra, ofta 
med viss estetisk anknytning. Mellan dessa ut
gå ngspunkter finns natu rligtvis en koppling. All
mänt kan sägas att ju mer vi kan om landskapets 
utveck ling och innehåll , desto rikare blir vår upple
velse av landskapsrummet. För den fas tboende (i 
första hand ) har detta också med regional identitet 
att göra. 

I den regionala analysen av landskapet måste vi 
va ra lyhörda för "regionalt specifika fl öden" som 
p;'\verkat landskapet på ett karakteristiskt sä tt . Vi 
talar här om vä rden som kan "adderas" till upp
sä ttningen av de mera traditi onell a variabler som 
kan tänkas ingå i en landskapsa nalys. Många gå ng
er handlar det om sa mhörighet mell an männi skor, 
känsla fö r bygden, en " image" och som en fö ljd 
diirav inte sä ll an också om turistisk betyde lse. 

Här kommer vi alltså in på ett område som 
handlar om vä rderinga r. Vilken relation ha r jag till 

det landskap som omger mig och hur vill jag påver
ka det? Vilket förhållande har andra kategorier av 
människor till detta landskap? Det sagda illu strerar 
på ett bra sätt landskapsbegreppet och dess sa m
mansatta karaktär. Det räcker inte med att enbart 
betrakta landskapet ur kultur- eller miljöhisto ri sk 
synvinkel. Ordet landska p kan oc kså ha en este
ti sk/social anknytning. 

är vi ska ll bedöma ett områdes kulturell a ho
mogenitet bör vi beakta att detta är ett resultat av 
människans medvetenhet om spec ifika socio-kultu
rell a fö rhållningssätt till sin omgivning, hur regler 
och sedvä nj o r när det gä ll er arbete och resursuttag 
präglat landskapet men också hur en typ av li vsst il 
präglat ell er präglar bygden. Miljön blir i såda na 
fa ll en orga nisk helh et bestående av både en fysisk 
och en biotisk infrastruktur jämte detta mera a b
strakta förh ållningssä tt. Den del av den regionala 
identiteten, som bygger på männ iskans förh åll an de 
till naturl andskapet, kan sägas utgöra ett slags de
rivat ur detta naturl andskap ( orton 1989:35). 
Den del av den regionala identiteten som skapas av 
regionens innevå na re genom deras kulturella prefe
renser utgör ett "socia lt landskap ", där inte minst 
innevå narnas rumsuppfattning spelar en väsentlig 
ro ll. Värderingen av den egna bygden bygger alltså 
på såvä l kulturell a som naturgivna värden (Norton 
1989:19). Inte alltid kan dessa sk ilj as åt i en analys . 
Tvärtom, båda bör sa mtidigt utgöra grunden för 
landskapsa nalyse n. 

En mogen nati on kan uppvisa ett eller fl era ty
piska och "syrnbolrika" landskap som ofta sa m
mankopplas med själva bilden av nationen ifråga 
(Meinig 1989). Omvänt, bri st på känsla för kultu
rell a vä rden i regionala sa mmanh ang leder ofta till 
ett utpl ånande av den regiona la särprägeln , t.ex. 
när det gä ller va l av hustypcr och byggnadsmateria l 
etc. 
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5. Internationell relevans 
Till sist vill jag uppmärksamma landskapets värde
ring ur internationell synvinkel. Vad är unikt och 
vad är generellt? Det är inte alltid så att det unika i 
ett land har internationell relevans, eftersom paral
leller kan finnas på andra håll. Men välbevarade 
landskapstyper som är specifika för Sverige och 
som dessutom innehåller höga vetenskapliga vär
den bör särskilt uppmärksammas i analysen. På 
detta område kan landet sägas ha speciella interna
tionella förpliktelser i bevarandesammanhang. 
Men, som tidigare sagts, landskapsanalys innebär 
inte bara att lyfta fram det unika i landskapet utan 
också att förstå vad som gör landskapet unikt. 

Samman(attning 
Till slut gäller det att väga samman de nämnda s.k. 
grundförutsättningarna för analysen till en helhet 
som utgångspunkt för den vetenskapliga värdering
en. Vad är karakteristiskt för ett visst område? Kan 
detta karakteristikum i första hand relateras till en 
viss tid eller speciellt till någon eller några av de 
nämnda grundförutsättningarna som i så fall skulle 
dominera landskapsbilden? Vad går den framtida 
forskningen miste om i det fall markutnyttjandet 
drastiskt förändras? 

Undersökningens källor 
- underlag för regionala 
analyser och bedömningar 

D En förutsättning för att kunna utnyttja dagens 
landskapsbild som källa för en vetenskaplig värde
ring är som sagt att betraktaren har viss erfarenhet 
av landskapsstudier. Detta inkluderar med nödvän
dighet en samordnad och på tvärvetenskap grun
dad syn på landskapets historiska utveckling. An
nars har man överhuvud svårt att tolka dess inne
håll. En sådan erfarenhet kräver förtrogenhet med 
såväl fältförhållanden som vetenskaplig original
forskning inom det aktuella forskningsområdet 
på detaljnivå (Sporrong, Skånes & Tollin 199;1). 

D Urvalet av prioriterade områden bygger dess
utom på tillgång till ett relevant och rikstäckande 
material som gör resultatet jämförbart över hela 
landet (se källförteckningen där också några ny
framtagna kartor presenteras). Detta material, i 
vårt fall i första hand kartor i såväl original som re
produktion, har således legat till grund för en in
ventering av kulturlandskapets detaljformer (be
byggelse, odlingssystem etc.) över hela landet. 

D En stor del av dessa framinventerade områden 
har under somrarna 1990 och 1991 kontrollerats 
och värderats i fält som ett led i prioriteringen av 
områdena samt för att områdesavgränsningarna 
skall kunna göras så korrekta som möjligt. Någon 
detaljinventering har emellertid inte gjorts utan de 
utvalda, relativt omfattande miljöerna som det här 
är fråga om har ansetts ha ett tämligen enhetligt in
nehåll - de uppfyller kraven på en regional helhet 
även om detaljvariationer naturligtvis kan före
komma inom en viss bestämd region. 
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På få stä llen ä r det mella nsvenska sprickda lsla ndska pet så utpräglat i sin linj es tru ktur som i norra Små la nds 
och Östergötl ands kustbygder. Da lbottna rna fra mstå r som lå ngsma la, lju sa rö jninga r i ett i övrigt skogk lätt 
landskap som hä r vid Gä rdserum i övre Uknada len . 23 
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En regional indelning av 

det svenska landskapet 


Beskrivningen i följande förslag utgå r från den ak

tuella landskapsbilden. Markanvändningen intar 

en central plats i fra mställn ingen. Vidare tas hän

syn til l naturgeografiska karaktärsdrag liksom till 

bebyggelsehistoriska och regionalgeografiska sär

drag. De urbana respektive rurala inslagen skall 

vara vägledande för landskapets klassificering . 

Landskapet anses ha en rura l prägel om det inte i 

någon större utsträckning berörts av urbanisering 

och industrialisering efter 1850. I annat fall få r 

stads- och industrinäringar bestämma de regionala 

gränserna för ett visst område. 

Syftet har varit att dela in landet i ett hanterbart an

tal regioner för att finna ett referenssystem som kan 

användas i bevarandeplanläggningen, t.ex. inom ra

men för ett kulturmiljöprogram för Sverige. Jag har 

fastnat för att föresl å ett 50-tal olika regioner och jag 

hoppas att indelningen därmed är tillräckligt finmas

kig så att den kan tjäna som utgångspunkt för en dis

kussion när det gäller en karakteristik av det svenska 

landskapet region för region med möjligheter till jäm

förelser regionerna emellan sett ur ett riksperspektiv. 

Geografer har under a lla tider sysselsatt sig med 

a tt indela landskapet i regioner. Likheter och olik

heter i landskapet får ligga till grund för en syste

matisk presentation av fenomen med rumslig ut

bredning. En av de första indelningarna av det 

svenska landskapet, som byggde på en multivariat 

analys, gjordes av Sten de Geer 1920 (YMER 

1925). Hans indelning har må nga drag gemensam

ma med den indelning av landet som föreslås här. 

Andra regionindelninga r, i kulturmiljökretsar mera 

kända, är resultaten av etn ologe rn as undersökning

ar av spridningsbilden för redskap, odlingsförhål

landen m.m. En av de mera uppmärksammade är 

Sigurd Erixons indelning av landet i gårdstyper, 

som a lltså u tgör ett exempel på en regionindelning 

som bygger på endast ett typo bjekt (Erixon 1945). 

Senast har Dan Carlsson genomfört en regionin 

delning av Sveriges agrara kulturlandskap (Ca rlsson 

1987). Hans indelning bygger på ungefär sa mma 

kriterier som min, men han utn yttj ar enbart kvanti

fierbara data beträ ffande na turlandskap, koloni sa

tionshistoria och aktuell landskapsbild. Den största 
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skillnaden gentemot mitt fö rslag ligger i att Carls

son indela r landet i endast 19 regioner, något som 

medfö r att den regiona la va ri ationen till viss del blir 

utslä tad. Ca rlssons indelning är den som i dag i stor 

utsträckning utnyttj as in om kulturmilj övården. 

Om vi tittar litet närmare på mitt fö rslag har re

gio nerna i södra Sverige bli vit fl er och mindre än i 

no rra Sve rige. Skälet till detta är helt enkelt att 

land ska pet är mer o mväxlande och mer intensivt 

utnyttj at av m änni skan i den södra delen av landet 

än i den no rra , som i hu vudsa k ka n indelas i kust

bygd , fl odda lar, inl and och fj ä ll . I gengä ld ha r den 

regio na la beskrivn ingen av de no rrlä nd ska områ

dena blivit mera omfattande fö r a tt fö rekommande 

underregion er ska ll framträ da bä ttre. 

Beskrivningen av de olika regionerna har, trots före· 

satserna, inte kunnat bli helt systemati sk. Förhopp· 

ningsvis blir den " impressionisti ska" vinkling som 

finns mera lättläst än en kata loguppstä llning. Avgräns

ningar och karakteristik är dock grundade på resulta

tet av en mångårig geogra fi sk forskning, speciellt land

skapsforskningen vid de geografi ska institutionerna 

vid Stockholms universitet. 

Den region ala indelningen av det svenska la nd

skapet presenteras i fö lj ande text . 

Enskifrers la ndska p vid Brö nnes ta d i Östra Klagstops socken i sydligas te Skå ne. To ta l uppod ling, ra tio nella hruk n ingsyto r och vägdrag· 
ninga r kä nnetec kna r detta la ndska p som in te ge r myc ket skydd å t fåg la r och a nn at småv ilt geno m sin sta rk a fragmenrer ing . Vackert an 

se pa - men inget viste lse landskap. 
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Södra Skånes slättbygder 
I huvudsak är det ett slättlandskap med små relati
va höjdskillnader. Berggrunden utgörs av kritkalk
sten, som bidragit till att jordmånen har blivit ex
tremt bördig. Jordarterna är finkorniga och kalkri
ka. Söderslätt har Sveriges mest högavkastande 
åkermark. Konkurrensen om marken är stor. Den 
icke urbaniserade delen av slätten består till största 
delen av helåkerbygd, men längs kusterna finns 
rester av omfattande strandängar, ofta med höga 
naturvärden samt områden med fritidshus. Agrar
bebyggelsen präglas av ensamliggande, utflyttade 
gårdar, en effekt av enskiftet i början av 1800-talet. 
Här och var finns emellertid de gamla bykärnorna 
kvar kring kyrkan och skolhuset. Karakteristiska 
är också mangårdsbyggnader i vitkalkat korsvirke 
med gråstensladugårdar och stall. 

Det starkt urbaniserade sydvästra Skåne präglas 
förutom av storstaden Malmö av medelstora städer 
som Lund, Trelleborg och Landskrona samt ett 
flertal betydande, mindre samhällen, t.ex. Staffans
torp som expanderat starkt under senare tid. Ka
rakteristisk är den ofta tvära övergången mellan 
stad och odlingslandskap. Vägnätet är tätt med fle
ra stora motorvägar. Det öppna landskapet runt 
kärnkraftverket i Barsebäck överkorsas av kraft
ledningarna. 

I det mer lantliga sydöstra Skåne är slätten kupe
rad med ett mestadels öppet landskap med hög upp
odlingsgrad. Bebyggelsen består dels av kringbygg
da eller vinkelbyggda, vitkalkade ensamgårdar, ut
flyttade i samband med 1700- och 1800-talets skif
ten, dels av byar med inslag av låga vitkalkade gatu
hus. Röda orappade tegelhus ger ett karakteristiskt 
drag åt mindre centralorter och järnvägssamhällen 
som expanderade runt sekelskiftet. Karakteristiska 
är också de många fiskelägena längs kusten. 

I Ystadstrakten möter kustslätten med bakomlig
gande sjörika backlandskap som på sina håll inne

håller omfattande gräs- och lövskogsmarker. Den
na del av området uppvisar i betydande omfattning 
exempel på äldre godsbildning men också sentida 
plattgårdar. 

Inre Skånes sjö- och åslandskap 
Området omfattar dels Romeleåsen, dels det lågt 
liggande landskapet kring Vombsjön samt öster 
och väster om Ringsjön jämte de norra delarna av 
Österlen. Romeleåsens skogklädda höjder kan be
traktas från flera håll i det omgivande slättlandska
pet. Förr var betesmark och lövskog dominerande 
häruppe, numera förekommer omfattande gran
skogsplanteringar. Åsen och trakten däromkring 
hyser många av Skånes större gods, t.ex. Svane
holm, Trolleholm, Wrams Gunnarstorp och Öveds
kloster. I den östra delen avgränsas regionen av Fy
ledalen med intressant geologi. 

De öppna jordbruksbygderna i norra delen av 
området kan betraktas som "småbrukarskåne". 
Där finner vi en tät agrarbebyggelse och många 
särpräglade småsamhällen, men här förekommer 
också flera gods. Regionen har många järnvägs
samhällen och f.d. järnvägsknutar, t.ex . Eslöv och 
Bjärsjölagård - en rest av det en gång så järnvägs
täta skånska landskapet. 

I norr och öster möter skogigare trakter på borsten 
Linderödsåsen inklusive Stenshuvud. Gränsen mot 
urbergsmoränen är mycket tydlig. Den agrara nä
ringen i Kivikstrakten domineras av frukt- och bär
odling. Uppmärksammade är de öppna gräs- och be
tesmarkerna på kalkrik mark på norra Österlen. 
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N ordvästskåne 

Horstarna Bjärehalvön och Kullaberg samt Sved
bergakulle är markanta höjdstråk i ett i övrigt platt 
område med små relativa höjdskillnader. Hög upp
odlingsgrad, högrationaliserat jordbruk med inslag 
av specialiteter som tidig potatis och drivhusodling. 
Den agrara bebyggelsen ligger relativt utspridd, vil
ket av tradition kännetecknar detta gamla ensädes
område. 

Urbana inslag finns i hamn- och industristaden 
Helsingborg, som också är målpunkt för två av 
Sveriges viktigaste vägar, inklusive knutpunkten 
vid Fleninge där E 4 och E 6 sammanstrålar. Här 
dominerar vägarna landskapet på ett påtagligt sätt, 
vilket är ovanligt i Sverige utanför tätortsräjonger
na. 

Öresundskusten är starkt urbaniserad och om
fattar en hel del fritidsbebyggelse. Här finns också 
en urban agglomeration runt Höganäs, samt de 
forna gruvorterna Billesholm, Bjuv, Nyvång och 
Åstorp. 

Bjärehalvön med ett kulligt landskap över högsta 
kustlinjen har en hög uppodlingsgrad med en spe
cialisering på tidiga grödor tack vare ett mycket 
gynnsamt klimat. Mindre bokskogar förekommer i 
höjdlägen. Längs kusterna i norr och väster före
kommer ännu betade strandängar. Den agrara be
byggelsen dominerar landskapet men runt kusten 
finns ställvis omfattande fritidsbebyggelse, särskilt 
utefter Skälderviken. 

Norra Skånes skogsbygd 

Området ligger i sin helhet över högsta kustlinjen 
och domineras av urbergsmorän. Det är kuperat 
och har en varierande uppodlingsgrad runt såväl 
byar som ensamgårdar. Lövskogsinslaget är bety

dande, men stora områden med granplanteringar 
förekommer. Hägnader av sten är karakteristiska. 
Dessa hägnader har i allmänhet kommit till i sam
band med laga skiftet på 1800-talet och ger land
skapet en ålderdomlig prägel i en utsträckning som 
är ovanlig för Sverige. 

Norra delen av området, Göinge, utgör till stor 
del medeltida kolonisationsbygd med låg uppod
lingsgrad och karakteristisk ensamgårdsbebyggel
se. Fortfarande finns här stora områden av ädellöv
skog, företrädesvis bokskog. 

Kristianstadsslätten 

Det är ett öppet landskap med lätta jordar och hög 
uppodlingsgrad. Vid sandkusten finns planterade 
skyddsskogar. Jordbruket är till stor del inriktat på 
industrigrödor, främst potatis. På flera håll finns 
stora industribyggnader i form av mejerier, bränne
rier, sockerbruk och stärkelsefabriker, varav många 
numera är övergivna. Inslaget av större gods och 
herresäten är påtagligt med flera exempel på välbe
varade slott, ekonomibyggnader, alleer och parker, 
t.ex. vid Vittskövle och Trolle Ljungby. Runt Kristi
anstad finns ett konglomerat av småsamhällen och 
nere vid kusten en omfattande fritidsbebyggelse. 

Till regionen kan Listerlandet också räknas. Lis
terlandets topografi kännetecknas av långsträckta 
drumliner på vars krön bebyggelsen ofta lokalise
rats. Mot söder finns omfattande rester av betes
marker. Här möter en särpräglad bebyggelsebild 
med inslag av minkfarmar. I norr förekommer 
långa, utsträckta byar runt åkermarken på botten 
av den forna sjön Vesan. Denna öppna slätt är re
sultatet av ett av få lyckade sjösänkningsföretag i 
vårt land. På de flesta andra håll har den organoge
na jorden (torvjorden) oxiderat och krymt ihop 
med försumpning av landskapet som följd. 
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Norr om de egentliga slättbygderna har Sk å ne ett va ri e rar, mosaika rrar kulrurlandskap där vå rmarker blandas med fas ta re mo rän jordar 

rill en komposit ion med sro ra bi o logiska vä rden som hä r vid Ballingsrorp sr rax nor r om Krisriansrad. 

Blekinge 
Den gamla riksgränsen mellan Sverige och Dan

mark bildar regionens norra gräns. Landskapet i 

norr påminner om skogsbygden i södra Småland. 

Välbevarade odlingslandskap inom ramen för flera 

småbygder påträffas här över högsta kustlinjen. 

Mestadels förekommer ensamgårdar eller sent 

klyvda enheter omgärdade av ett ängs- och betes

landskap som på sina hå ll är välbevarat. 

Mot söder vidtar en karakteristi sk dalbebyggelse 

med relativt stora topografiska höjdskillnader. Här 

möter vä lbevarade byar och små sa mhällen. Bygg

nadsbestå ndet är i gott skick och i zonen mot de 

mera uppodlade delarna förekommer en agrar be

bygge lse, bestående av tätt sa mmanliggande hem

mansdelar, inte sällan på geometriskt regelbundna , 

reglerade tomter - en 1700-talsföreteelse. 

I huvudsak strax norr om väg E66 möter vi Ble

kinges olika relativt väl avgränsade slättbygder 

som utveck lats i de sedirnentfyllda sprickdalarna i 

nord-sydlig riktning. Som exempel kan anföras 

Ramda las lätten, med stora lantegendomar upp

komna under 1700-talet, ek- och boklandskapet 

runt Johannishus, där man finner ett ovanligt vä l 

bevarat exempel på agrar stordrift med underl y
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I en smal zon mellan Östersjökusten och det Sydsvenska höglandet ligger östra Blekinges od lingsbygder. Människan har här format ett 
småskaligt och varierat kulturlandskap. Bräms i Kristianopels socken. 

dande byar samt Bräkneåns dalbygd med stora går
dar. 

Kustzonen är intressant genom förekomsten av 
ett för skärgårdsbygder typiskt diversifierat nä
ringsfång. Här förekommer fiskelägen, rester av 
stenhantering, ett agrart näringsfång med ängs- och 
betesmarker samt relativt omfattande strandängar, 
de senare återfinns särskilt i öster. Stora delar av 
Blekingekusten domineras emellertid av sommar
och fritidsbebyggelse. Centrala delen av Karlskro
na utgör ett ovanligt fint exempel på en konsekvent 
genomförd stadsplan från Sveriges stormaktstid. 

Södra och mellersta Halland 

Laholmsslätten i söder omfattar ett landskap med 
små relativa höjdskillnader och med en moig till 
sandig jordmån. Här förekommer en omfattande 
boskapsuppfödning. Landskapet har en hög upp
odlingsgrad men helåkerbygden är en relativt sen 
företeelse. Här, liksom i angränsande bygder, be
drevs tidigare ett utpräglat ensädesbruk med om
fattande ängsarealer. Vid kusten finns ett bälte med 
tallskog, anlagt som skyddsplantering under 1800
talet. Kusten är starkt påverkad av fritidsbebyggelse. 

Den inre delen av området har låg uppodlingsgrad 
med företrädesvis ensamgårdsbebyggelse. Skogs
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Södra Halland vid Eldsberga . Det äldre od lings land skapet for111 ades av en eko no111i so111 byggde på krearursskötsel och å ker111ark i ensä
de. Bebyggelsen låg ofta spr idd i landskapet, ett drag som a lltfort karakterisera r dessa bygder. Den total a uppodling so 111 id ag känne
tecknar området är inte gam 111a l, kanske 150 år. Lägg 111ä rk e til l mä rge lgravarna - där hä111tades forna tiders byggnads- och jordförbärr
ringsmateria l, nu111era är de vi ktiga biotoper för s111åv ilt. 

bestånden, bestående av såväl löv- som barrträd, är 

sena. Här fanns tidigare omfattande ljunghedar, var

av ett få tal finns bevarade, t.ex. vid Mästocka. 

Även längre norrut är regionen präglad av agrar 

verksamhet med omfattande inslag av fritidshus 

vid kusten. Inåt landet återfinns flera stationssam

hällen utefter Västkustbanan. Varuhus och indu

strier finns i anslutning till påfa rterna till E6:an 

samt utefter länsvägarna. Halland har på sätt och 

vis karaktären av genomfartsområde. 

Odlingsbygderna följ er ä lvda larna upp emot 

höglandet i öster. I den sjörika övergångszonen 

finns omfattande lövskogar, framför allt bokskog 

men också inslag av planterad gran. Gränstrakter

na mot Småland ovanför högsta kustlinjen präglas 

av stora myrmarker, låg uppodlingsgrad och före

trädesvis ensamgårdar. Sen beskogning av barrträd 

finns på tidigare omfattande ljunghedar. 

Norra Halland 

Kusten präglas av klippor och berg i dagen. Större 

delen av området ligger under högsta kustlinjen. 

Den stora israndbildningen Fjärås bräcka bi ld ar en 
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karakteristisk gräns mot skogsbygden i öster. Kus
ten domineras av fritidsbebyggelse men här finns 
även en äldre bebyggelse med anknytning till sjö
farten, bl.a. "kaptensgårdar". Området innanför 
kusten har agrar prägel med tonvikt på djurhåll
ning. Bebyggelsen finns dels samlad i byar, dels i 
form av vid skiftet utflyttade ensamgårdar. Mot 
gränsen till Västergötland finns planterad granskog 
på tidigare ljunghedar men också ek- och bokskog. 

I norr är området påverkat av närheten till Göte
borg med ett relativt stort inslag av "hästgårdar" och 
annan semiurban bebyggelse. Särskilt gäller detta den i 
många avseenden speciella Onsalahalvön. Av indu
striella byggnader på den likaledes särpräglade Särö
halvön märks Ringhals kärnkraftverk och Värö bruk. 

Värend 

Området är beläget ovanför högsta kustlinjen. I sö
der förekommer relativt små höjdskillnader, i norr 
är landskapet mera kuperat. Jordmånen domineras 
av osvallad morän. I centrala bygder och runt de 
stora sjöarna Helgasjön, Salen och Åsnen förekom
mer betydande, öppna arealer. Granskogen domi
nerar särskilt i den östra delen av området, men i 
regionen förekommer betydande inslag av ädellöv
skog och ängsmarker, särskilt i anslutning till större 
vatten, t.ex. kring Möckeln. 

Den agrara bebyggelsen återfinns som löst sam
manhållna oregelbundna byar i de centrala bygder
na och som ensamgårdar i perifera områden. Ur-

Äskhult i Fö rlanda socken i H a lland. Landskapet i no rra delen av H a lland ä r kuperat och smås ka ligt, inga öppna slätter breder ut sig som 
i söder. Äskhult är beläget över högs ta kustlinjen. De odlingsvärda jorda rna finns därför o fta i krönlägen. På bilden syns byn ännu i 
sammanhå llen form med fägator som hägnade dra r tvä rs genom odlingsmarken ner mot lägre ligga nde, fukti ga stråk. 
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Tyngel i Kulltorps socken i Småland är en av de byar i Gnosjötrakten där man i stort sett lämnat jordbruket och övergått till små
industri. Foto mot nordväst. 

sprungligen var här ensädesbygd. Sirkön och trakten 
söder om Åsnen har på grund av ett gynnsamt lokal
klimat utvecklat frukt- och bärodlingar. 

Industrin i området präglas av trä som råvara. 
En speciell företeelse är de många glasbruken i om
rådets östra del (Glasriket). De har tidigare i många 
fall varit järnbruk. Städer och större orter är få. 
Södra stambanan har dock ett flertal smärre orter 
utefter sin sträckning, t.ex. Älmhult och Alvesta. 

Finnveden 

Området är beläget ovanför högsta kustlinjen. Det 
utgör en högslätt med små relativa höjdskillnader. 
Granskog dominerar men stora områden upptas av 
myrmarker. Endast i Lagadalen förekommer större 
öppna landskapspartier. 

Den agrara bebyggelsen är ofta knuten till höjd
ägen. Den bästa åkerjorden återfinns på flacka 

oränhöjder som åtminstone i de östra delarna ut
ör karakteristiska öar i skogshavet. Större orter 
aknas men här finns en stor mängd mindre orter 
om domineras av småföretag och legotillverkning, 

bl.a. Anderstorp, Gnosjö och Hillerstorp. 

l
m
g
s
s

Njudung 

Området är beläget ovanför högsta kustlinjen med 
små relativa höjdskillnader. Granskogen dominerar 
med öar av odlingsmark, ofta uppe på moränhöjder. 

Den agrara bebyggelsen består av ensamgårdar el
ler glesa byar. Här finns också flera mindre städer 
och samhällen som präglas av diversifierad småindu
stri. 
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Norra Småland och Hökensås 

O mrådet tillhör Sydsvenska höglandet och ligger 

till största delen över högsta kustlinj en. Landska

pet fö reter stora relativa höjdskilln ader med dra

matiska möten mella n o lika bergsom rå den i för

kas tnings landskapet kring Jö nköping. 

Stora dela r av området präglas ä nnu av agrar 

produktio n. Ö stra Vä tternst ra nden sa mt Vi singsö 

har en re la ti vt hög uppodlingsgrad , bl.a . med in

slag av frukt- och bärodling, tack vare den agrogeo

logiskt gynnsa mm a Visingsöformatio nen. I övrigt 

fö reko mm er " inma rksöa r" uppe på drumlin er i ett i 

övrigt beskoga t la ndska p. Bebygge lsen bestå r mest 

av små bya r på två till fy ra gårda r, inte sä ll an med 

sent reglerade, geometriskt regelbundna torr 

Uppodling förekommer även längs åar och 

strä nder. 

Jönköping-Huskva rn a är dominerande tät 

dä r fl era av Sydsveriges viktigas te väga r möts. 

sjö har en vä lbevarad trähusbebygge lse. 

Nordöstra Småland 

Området ligger så vä l över som under högsta kt 
linj en, som hä r ligger mellan 120 och 150 111 i 

Särskilt i norr fö rekommer stora rela ti va hö jdsk 

nader. Låg uppodlingsgrad med små bya r eller 

o rdöstra Sma la nd ha r ett fö rha ll a ndev is vä lbeva ra t ä ldre od lings landska p. Fa nä r inga r ha r ko nk urrera t med jo rdbruk et, som ha ft el 
no miskt stöd i bo ndeskogen . La ndska pet ru nt s jöa r oc h va ttendrag ä r ö ppet och lju st med betyda nde in slag av g räs mark er och lövsl 
som hiir vid O densvi. 
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Stenasa pa östra Öland mot söder med vidsträckta ä ngs- oc h be tesmarker. Pa Östers jö ns gam la strandvallar (ös tra la ndborgen ) dra r vä

gen fra m omgiven av bebygge lse i fo rm av la nga rad bya r. Dessa bya r ä r ett res u lta t av en mede lti da bebygge lsep la nering . Åke rm a rken be

fin ner sig pa ö mse sido r 0111 be byggel sen . I väs te r ka n vi se Al va ret - hyns utma r k. 

sa mgå rdar, omgivna av kulti ve rad lövvegetati on 
(hamling). På en del håll kan emell ertid större byar 
förekomma, ibland med reglerade, geometri skt re
ge lbundna tomter - ett 1700-talsfenomen. 

I Emådalen före kommer vidsträckta åker- och 
ängsmarker, de senare i nära fö rening med hu vud 
åns och biflödenas mea ndersystem. På ömse sidor 
om dalgången förekommer medeltida koloni sa 
tionsbygd med typiska ortnamn som innehåll er än
delser på -rum, -ryd och -måla . Få och små städer 
finns som fun gerar som centralorter. Vimmerby ha r 
en vä lbeva rad fö rindustriell stadskä rn a. 

Öland 
Hela ön består av kalkberggrund som ska pat en 
egenartad hydrografi med våtmarker och omfa t
ta nde underjordi sk va ttentra nsport. Landskapet 
har mycket små höjdskilln ader (utom utefter västra 
landborgen), något som givit upph ov till stora va ri 
ati oner i markfuktigheten. 

Ö land har en stark agrar prägel med hög uppod
lingsgrad utefter kustern a. Produktionen ä r delvis 
specia li serad, bl. a. på lök, bruna bönor och socker
beto r. 

Det inre av ön upptas i söder av Stora Alva ret med 
ett kulturpräglat men igenväxa nde, öppet betes- och 
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hedlandskap. På den centrala delen av ön ligger den 
stora Mittlandsskogen, som är en av Sveriges största 
sammanhängande lövskogar med inslag av andra na
turtyper, t.ex. lövängar. Skogen är av relativt sent da
tum och egentligen ett igenväxningsfenomen. 

Den agrara bebyggelsen ligger på många ställen 
samlad i långa radbyar på Litorina- och Ancylus
vallarna, ofta med geometriskt regelbundna tomter, 
tillkomna under medeltiden. 1800-talets skiften 
har inte lett till utflyttning utan ägorna har delats i 
ett fiskbensmönster med bebyggelsen och de större 
vägarna centralt i ägodomänen. Husen är ofta av 
sten och putsade. Karakteristiska är de många en
kelradiga stenhägnaderna som omger beten utefter 
stränder och större områden på Alvaret. Rester av 
mycket gamla strandängar med flertusenårig betes
kontinuitet finns på södra Ö land. Sammantaget ut

gör natur- och kulturlandskapet på Öland en av 
Sveriges märkligaste landskapstyper. 

Södra Smålands kustbygd 

Området ligger under högsta kustlinjen, dvs. nedan
för nivån 80-120 m ö.h. Söder om Kalmar utbreder 
sig en helåkerbygd med stora, moderna jordbruk. 
Norr därom är kusten flikigare med lövskogsland
skap och större egendomar, t.ex. Strömserums trä
slott från 1750-talet vid Alsteråns mynning. Vid kus
ten finns rester av betade strandängar samt en hel 
del fritidsbebyggelse . Mot väster bildas en skarp 
gräns mot det barrskogsdominerade inlandet, som 
endast har mindre odlingsöar runt enstaka hemman. 

Fla tva rp på Stora Askö, Östra Eds socken. Götalands Östersjökust ha r på många hå ll ett vä lbevara t, ä ldre kulturlandskap, som trots 
sta rk inve rkan av turism och friluftsliv behå lli t sina bio logiska och kulturella vä rden. Kännetecknande är bebygge lsens anpassning till ter
rängfo rmationerna. 

36 



Medeltidsstaden Kalmar har en fästningsstads
plan från 1600-talet. Området runt Kalmar präglas 
av flera större trafikleder, framför allt anslutningen 
till Ölandsbron norr om staden. Bland de mindre 
orterna kan nämnas Pataholm med välbevarad äld
re bebyggelse samt Nybro i skogsbygden. 

Norra Götalands kustbygd 

Området utgörs av en relativt smal skärgårdszon 
med flikig kust, vars djupa vikar är en del av ett 

sprickdalslandskap orienterat i sydöst-nordväst. På 
öarna finns fortfarande rester kvar av den äldre fa
luröda trähusbebyggelse som en gång uppförts av 
fiskarbönder, t.ex. på Harstena i norr och Runnö i 
söder. 

De djupa sprickdalarna har en relativt hög uppod
lingsgrad, medan mellanliggande bergspartier är 
skogklädda, ställvis med inslag av lövskog. Utefter 
vikarna finns flera mindre samhällen, inte sällan 
med tidig industriell verksamhet, t.ex. Ankarsrum, 
Gunnebo och Överum, samt städer som Västervik 
och Oskarshamn. Ute vid kusten utgör kärnkraftver
ket vid Simpevarp ett nytt inslag i landskapsbilden. 

Runt Pav iken i Väsrergarns socken har det gotländska odl ings landskaper många t raditionella d rag. Ert av öns bebyggelsehistoriska kän
netecken, ensa mgårda rna, har sedan urminnes rid omgivits av ett vä lsrrukturera r odlingsmönsrer som fö rstärkts i sin rege lbundenhet ge
nom laga skiftet på 1800-ra ler. Pav iken var under fö rhistori sk rid en skyddad hamn . 
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stenkyrkorna - fler än 90 stycken - utgör karaktärs
byggnader i landskapet. Kusterna i norr och öster 
har präglats av kalkindustri. Här finns det enorma 
kalkbrottet vid File hajdar utanför Slite. 

Den medeltida stadskärnan innanför ringmuren i 
Visby tillhör landets bebyggelsehistoriska rariteter 
och är numera uppförd på Unescos världsarvslista . 
Runt Visby och ställvis på Fårön finns koncentra
tioner av fritidsbebyggelse . 

Gotland 

Ön består av silurisk kalkstensberggrund med mycket 
små relativa höjdskillnader bortsett från vissa sträckor 
i väster, där s.k. klintkust utbildats. Gotland präglas av 
de agrara näringarna. Områden med hög uppodlings
grad varierar emellertid med större skogsmarker. I sö
der möter de karga, öppna markerna på Storsudret. 

Längs kusterna och på Fårön dominerar tallsko
gen. Särskilt i centrum av ön och i sydöst finns om
råden med omfattande lövskogar och beskogade löv
ängar, bl.a. ängstallskog. Gotland har också omfat
tande våtmarker eller f.d. våtmarker, samt en hel del 
rikkärr, varav en del förr varit betade. Bebyggelsen 
består till största delen traditionellt av ensamgårdar 
med starkt inslag av stenhus. De stora, medeltida 

Södra Östergötlands skogsbygd 

Området ligger såväl över som under högsta kust
linjen. Det företer stora relativa höjdskillnader och 

Tidersum i Östergötlands södra skogsbygd. Området befinn er sig över högsta kustl inj en, vilket fö rkla rar det mjukt undulera nde od
lings landskapet - ingen ursvallning av morä nj o rdarna ha r kunnat äga rum. Od lingsbygderna i området kan liknas vid små fönster i 
skogslandet. 
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I skydd av Om berg har kalksten frå n sil urtid kunnat bevaras. Bilden visar ka lkstensbrottet vid Borghamn med den helt uppodlade Vad
stenaslätten kring Rogslösa i bakgrunden. Innan Skåne blev svenskt var detta Sveriges kornbod. Idag är det en av våra allra rikaste å ker
bruksbygder. 

utgör en blandning av bergkulls- och sprickdalster
räng. Stora, öppna bygder finns runt de större sjö
arna. Utefter Svartån och Stångån förekommer flera 
väl avgränsade "mikrobygder" . I norr förekommer 
ett ekskogslandskap präglat av större gods, bl.a. 
Bjärka Säby och Sturefors. I söder möter stora 
barrskogar med myrar och berg. Området har små 
tätorter, få till antalet, som i en del fall bygger på 
en äldre industriell tradition. 

Östergötland västanstång 

Området vilar på kambrosilurberggrund och utgör 
till största delen ett flackt, öppet landskap med vid 

utblick från befintliga utsiktspunkter. Urbergshorsten 
Omberg och Holaveden i söder är högre än det övri
ga landskapet. Området är till allra största delen be
läget under högsta kustlinjen. Jordmånen består såväl 
av bördig moränlera som av glaciala leror. 

Den agrara produktionen är av tradition främst 
inriktad på spannmål - gammal tvåsädesbygd 
och jordbruket domineras av stora eller mycket 
stora enheter, ofta med ett extremt rationali serat 
agrarlandskap. Här och var finns rester av en äldre 
bybebyggelse, inte sällan en gång geometriskt regel
bunden, reglerad i s.k. laga läge. Mot söder vidtar 
vidsträckta äldre ängs- och hagmarker, i dag mesta
dels lövskogsbevuxna. 

Tätorterna är ofta små, några har bevarat medel
tida gatunät och ålderdomlig bebyggelse (Skän
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Furingstad på Vikbolandet i Östergötland. Ett odlingslandskap som karakteriseras av läget under högs ta kustlinj en. Ur de mäktiga sedi 
mentpackarna stiger ursva llad morän och bergsklackar. Dessa formationer har dragit bebyggelsen till sig. Kontrasten är stark mellan 
den bördig~, styva leran och de magra, en bevuxna betesmarkerna runt byar och hus. 

ninge, Vadstena). Övergången till odlingslandska
pet är skarp. Den agrara prägeln understryks av 
stora silo- och magasinsanläggningar som domine
rar landskapet. 

Östergötland östanstång 

Landskapet ligger under högsta kustlinjen och präg
las i den norra delen av relativt hög uppodling med 
inslag av skogklädda moränbackar (Vikbolandet). 
Dessa bildar ibland större skogsområden, t.ex. 
Ludden mellan Linköping och Norrköping, men 

oftast utgör de karakteristiska, små enbevuxna 
torrmarksområden i ett frodigt åkerlandskap. Här 
förekommer såväl orkiderika extrernrikkärr som 
steppartade torrängar. 

Den agrara bebyggelsen, i form av små byar, är 
samlad på moränkullarna. Inte sällan bär dessa byar 
spår av en medeltida geometriskt regelbunden regle
ring. I söder är landskapet betydligt skogrikare med 
ringa inslag av odling. Linköping och Norrköping 
sätter en urban prägel på stora delar av regionen till
sammans med de betydande trafikleder som genom
korsar landskapet. Den välbevarade äldre industri
bebyggelsen i Norrköping tillhör regionens verkligt 
unika drag. 
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Göteborgsregionen 

Själva tätortsområdet domineras av städerna Göte
borg och Mölndal. Kommunikationslederna in mot 
det tätbebyggda området ger stadslandskapet ka
raktären av "urban sprawl", något som förstärks 
av tätbebyggelsen i Göta älvs dalgång. Göteborg 
har en välbevarad, holländskt influerad stadsplan 
från 1600-talet med delvis igenlagt kanalsystem ge
nom Göta älvs flodplan. 

Det urbana omlandet kan indelas i tre zoner. I 
söder och på småöarna möter en omfattande fri
tidsbebyggelse som alltmer tenderar att övergå till 
permanentbebyggelse. Österut, mot Bollebygd och 

Landvetter, förekommer en utpräglad semiurban 
zon med "hästgårdar" och permanent bebyggelse 
på pendlingsavstånd. Mot norr, på Hisingen och 
utefter Göta älv samt i Säveåns nedre dalgång, mö
ter ett industripåverkat landskap. 

Sydbohuslän 

Södra Bohuslän, med öarna Hisingen, Tjörn och 
Orust samt inlandshäradena på fastlandet, skiljer 
sig från de inre delarna av Bohuslän på flera sätt. 
Landskapsbilden präglas här ännu på många håll 

Sprickdalslandskapet är kanske tydligas t utformat i Bohuslän. Ti ll de bredaste och sedimentfyllda sprickorna ha r odlingen kunnat loka
liseras sedan jordtäcket utarmats uppe på urbergsplatåerna. Detta ger en stark kontrast mellan bördig inägomark och mager utmark 
som hä r vid Klövedal på Tjörn. Spricklandskapet övergå r kontinuerligt i skä rgård mo t Säby ki le i väster. 
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Landskapet kring Kastellgå rden vid Nordre ä lv i Bohuslän. Den mäktiga ä lven meandrar genom sina egna flodsedim ent som ger land
skapet en flack yta lämplig för odling. Dalbottnen kontrasterar starkt mot den vida U-dalens bergssidor. 

av skoglös inägomark eller betesmark bland kala 
hällar. Den tidiga skogsbristen gjorde stenmurar 
till en allmän hägnadstyp. Lerslätterna i dalarna är 
fullt uppodlade och de goda förutsättningarna för 
åkerbruk ledde på flera håll till koncentrerade jord
bruksbyar, av vilka flera, trots utskiftning, ännu 
har kvar sin gamla karaktär. Fiskebebyggelsen utef
ter själva kustzonen härstammar från 1500-talet 
och tillhör de verkligt unika inslagen i regionen. 
Genom fiskerinäringens ändrade villkor är denna 
bebyggelse under funktionsomvandling. I området 
förekommer också omfattande rester efter stenbe
arbetning. 

Göta älvs och Säveåns dalgång 

Området omfattar även Säveåns övre dalgång men 
domineras helt av landskapet runt Göta älv. I de 
båda nämnda dalgångarna får man ett intryck av 
ett "aktivt" naturlandskap. Mäktiga jordmassor, 
ravinlandskap och särskilt de utefter Göta älv på
gående naturprocesserna gör ett avgörande intryck 
på betraktaren. Landskapet är öppet och uppodlat 
och den agrara bebyggelsen präglas av mellanstora 
byar. Älvdalen är industripräglad, särskilt på Älvs
borgssidan. Över högsta kustlinjen förekommer 
ensamgårdar och bebyggelse i krönlägen. 
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Sjuhäradsbygden 

Den södra delen av Västergötland har sedan 1900
talets början kommit att kallas Sjuhäradsbygden 
och förknippas med kringföringshandel med textil
varor ("knallar"). Området ligger till största delen 
över högsta kustlinjen. Den äldre åkermarken åter
finns framför allt på moränformationernas krön. 

Från 1800-talet har stenmurar använts som häg
nader och då omarronderingarna på 1900-talet varit 
måttliga finns en stor del av dessa hägnader kvar i 
dagens åker- och betesmark. Ålderdomliga bruk
ningssätt med inriktning på mjölkproduktion i kom
bination med relativt bördiga jordar, särskilt i norr, 

återspeglas av halvöppna betesmarker med lövskog. 
De mindre tätorterna har fått sin prägel under 

textilindustrins glansperiod under 1900-talet och 
var och varannan kyrkby har utvecklats till en mind
re industriort. 

Viskadalen, som ligger under högsta kustlinjen, 
bildar tillsammans med några andra mindre dal
gångar en kontrast till den övriga delen av regio
nen. Här finns omfattande sedimentjordar i den 
breda dalgången och jordbruksbebyggelsen kryper 
utefter de skarpt utbildade dalsidorna. I Viskada
lens övre del är textilindustrins tätbebyggelse ett 
dominerande inslag. 

Viskans dalgång vid Rydal nära Kinna i Västergötland där textilindustrins tä tbebyggelse är ett dominerande inslag. Längre ner i dal
gå ngen utgör sedimemj ordarna under högsta kustlinjen grunden för odlings landskapet. Jordbruksbebyggelsen kryper utefter de skarpt ut

bildade dalsidorna . 
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Vadsbo 
Området karakteriseras av stora slättsjöar i ett 
flackt, öppet landskap, ofta med vid utblick. Mind
re byar karakteriserar agrarbebyggelsen som ofta 
omges av ett ålderdomligt, välbevarat odlingsland
skap med omfattande inslag av lövvegetation. I 
norr möter södra delen av Tivedens skogslandskap. 

Falbygden 
Regionens kännetecken utgörs av platåbergen be
stående av kambrosilurbergarter med en överlag
rande och skyddande diabas. Området är väl av
gränsat gentemot omgivningen. Fast bosättning har 
funnits här sedan stenåldern, varom flera välbeva
rade stenkammargravar vittnar. 

Beroende på den kalkrika moränleran är uppod
lingsgraden hög och från flera platser har man en 
vidsträckt utsikt över landskapet som ligger över 
högsta kustlinjen och därför uppodlats även i krön
lägen. Bergens diabaskappor har emellertid i hu
vudsak förblivit skogklädda, bl.a. med värmekrä
vande lövskogar. 

Vattentillgången är knapp och den agrara bebyg
gelsen, ofta i form av stora byar, söker sig till 
vattendrag eller källsprång utefter bergssidorna, 
något som också givit upphov till orkiderika ex
tremrikkärr. I sydvästra delen av området förekom
mer märkliga lämningar efter stora, ofta löst grup
perade ensädesbyar. Bygden i övrigt har sitt ur
sprung i sammanflyttade byar, fordom i tresäde. 
Dessa byar kan upplevas i landskapet än i dag. 

Kambrosilurbergen har givit upphov till en om
fattande råvaruindustri där såväl diabas som kalk
sten, skiffer och sandsten utnyttjats. Mest iögonen
fallande är industrilandskapet kring Billingen. Fal
bygden tillhör landets märkligaste landskapstyper. 

Skara-Varaslätten 
Området utgör en helåkerbygd där Vänerbäckenets 
havs- och insjösediment bildat underlag för omfat
tande spannmålsproduktion. Den öppna land
skapskaraktären har tillkommit i samband med 
1800-talets uppodlingar. Innan dess karakterisera
des slätten av vidsträckta hed- och buskmarker 
med små öar av åkermark runt byarna. Bebyggel
sen var alltså tidigt samlad i relativt stora byar och 
trots en omfattande utskiftning av gårdar under 
1800-talet finns flera av dessa agrara bebyggelse
koncentrationer kvar i området. Vissa av kyrkbyar
na och en del järnvägssamhällen har växt ut till tät
orter, framför allt utefter järnvägen Herrljunga
Trollhättan-Uddevalla, som tillkom i samband med 
den omfattande havreexporten under 1800-talet. 

Longs by på Skara-Varaslätten (övre bilden på nästa sida). För 
inte så länge sedan dominerades slätten av stora ensädesbyar om
givna av relativt liten åkermark och omfattande gräsmarker. En 
mera avgörande uppodling kom sent, i samband med jordbrukets 
mekanisering. Detta förklarar den genomslagskraft laga skiftet 
fick när det gäller slättbebyggelsen. Longs by skiftades i tårtform 
med resterna av kyrkbyn i centrum och de utskiftade gårdarna 
runt om som satelliter. 

Dalboslätten 

Den är en av flera relativt väl avgränsade slättbyg
der runt Vänern. Området karakteriserades förr av 
ensamgårdar och små byar och det behåller ännu 
en småskalig karaktär med en tät men spridd be
byggelse. 

Dalboslätten i Dalsland med det skogsklädda höglandet i fonden 
(undre bilden på nästa sida). Dalboslätten dominerades redan 
före skiftena av relativt tätt liggande ensamgårdar omgivna av 
betydande gräsmarker. Den omfattande uppodlingen vi möter i 
dag har skett i sen tid. Ensamgårdskaraktären består. 
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Dalbygderna i Bohuslän och 
Dalsland 

Värmlands och Dalslands 
dalbygder 

Området avviker på ett karakteristiskt sätt från 
omgivande bygder genom sina väl avgränsade, ofta 
rätt breda dalgångar eller sjöar (Bullarebygden), 
mestadels i nord-sydlig riktning, som är omgivna 
av skogrika höjdområden (t.ex. Kynnefjäll). Den 
agrara bebyggelsebilden dominerar det bebyggda 
landskapet totalt i form av ensamgårdar och mind
re byar. 

Norra Dalsland och sydvästra Värmland domine
ras av det uppsplittrade naturlandskapet med sto
ra, flikiga sjösystem omgivna av skogklädda höjd
stråk. De uppodlade stråken är begränsade, ofta 
med ett påfallande välbevarat odlingslandskap, 
särskilt i sydvästra Värmland. I regionen finns ex
empel på stark hemmansklyvning som lett till "de 
många gårdarnas landskap" med glesa, sena by
bildningar och gårdsutflyttningar. Området berör
des starkt av emigrationen till Amerika ända in på 

Dalbygderna i inre Bohuslän avv iker från Västsverige i övrigt genom relativt vä l avgränsade, o fta rätt breda, no rd-sydliga da lgångar 
eller sjöa r omgivna av skogrika höjdområden. Krokstad i Ö rekil sä lvens da lgång. 
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I ett bälte över hela Mellansver ige finns spår av den finska kolonisation som ägde rum från och med 1500-talets slut. Efter hand kom den 
finska bosättningen att beröra skogstrakterna i södra orrland och norra Svealand där finsk kultur och finskt språk levde ända in i vårt 
sekel. En viktig del av ekonomin bestod av skogssvedjande. Inre minst finska ortnamn minner om denna epok som här vid Kissalampi i 
norra Värmland. 

1900-talet. Landskapet runt Rottnen och övre Fry
ken har en mera storslagen karaktär med sägenom
spunnen herrgårdsbebyggelse. 

Klarälvens trånga meanderlopp mellan Ving
ängssjön och Edebäck är unik bland Sveriges älv
dalar. Landskapet är Norrlandsbetonat med stora 
höjdskillnader. Ännu pågående naturprocesser sät
ter mycket skarpa gränser för markutnyttjandet ut
efter älvdalen. På älvnäsens högre partier upp
ströms ligger bebyggelsen med kulturmarken på de 
lägre partierna. Den skarpa gränsen mellan älvsedi
ment, isälvsterrasser och morän motsvarar ingen 
hävdgräns eftersom byarna i dalen förr utnyttjade 
betesmark och fäbodar på höjderna. Funktionellt 

bildar därför dalen och utmarken på omgivande 
höjder en enhet. 

Värmlands Vänerslätt 

Från en äldre ensamgårdsbebyggelse utvecklades här 
täta byklungor genom hemmansklyvningar under 
1700- och 1800-talen. Många av dessa byar har be
hållit sin karaktär till i dag. Andra ensamgårdar ut
vecklades till säterier eller mindre herrgårdar. Värm
lands Vänerslätt har en tydlig mellansvensk karaktär 
genom sitt variationsrika, mosaikartade landskap. 
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Stockholms skärgård, idag sommarparadis och platsen för friluftsliv. Genom landhö jningen och en ka lkrik morän skapas efter hand ett 
fräscht ku lturlandskap som ger östra Svea lands skärgårda r ett ljust och leende intryck . En hel del genu in skärgårdsbebyggelse finns kvar 
som här på Långviksskär i Nä mndö socken. Alla resurser utnyttjades i det diversifierade näringsfång som va r skärgårdens kännetecken. 
Landskapets a lla skrymslen och hörn ingick som delar av detta kultu rlandskap. 

Östra Svealands och 
Gästriklands skärgårdar 

Skärgårdarna utgör landhöjningsområdet utanför 
Svealands centralbygder. Utgår vi från den äldre 
historien kan man också knyta Gästrikekusten till 
denna region. Gästriklands kust var en gång en del 
av Norra Roden. Här möter ett unikt skärgårds
landskap som består av större och mindre öar, kob
bar och skär, av vilka öarna till stor del bär en kul
turpräglad lövskog jämte omfattande rester av 
ängs- och hagmarker, ofta på kalkrik grund . Här 

förekommer nämligen kalkrik morän från deposi
tionerna i Bottenhavet. 

Skärgårdsbyarna var mestadels stora och folkri
ka. Ren fiskebebyggelse är numera relativt sällsynt 
men finns här och där, t.ex. utefter Gävlebukten. 
Efter andra världskriget avfolkades regionen. Det 
traditionella mångsidiga resursutnyttjandet i skär
gården konkurrerades ut av stadsnäringarna . Yng
re människor, framför allt kvinnorna, migrerade till 
Stockholm och andra städer. I dag kan regionen 
bara visa upp ett sporadiskt levande skärgårdsjord
bruk (t.ex. på Gräsö, Söderö och Arholma i norr, 
Gällnö, Hjälmö och Lådna i mellanskärgården) 
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grundat på mångsyssleri och en variationsrik an
vändning av landskapets naturliga resurser - nume
ra dock utan mjölkproduktion av större omfatt
ning, vilket kommer att påverka landskapets öp
penhet. Östra Svealands skärgårdar domineras helt 
av fritidsbebyggelse och anläggningar för rörligt 
friluftsliv, en förvandling som med kraft inleddes 
under 1960-talet då tanken på den dubbla bosätt
ningen började realiseras. 

Semiurbana Stockholm och 
Uppsalaområdet 

Långt utanför Stockholm präglas landskapet av 
staden. På lagom avstånd från tätorter och flyg
platser och i en lantlig miljö bosätter sig tjänstemän 
och egna företagare. Alla är direkt beroende av de 
tätortsnära kontakter som här kan erbjudas. Den 
agrara driften upphör på vissa enheter i och med 
att sammanslagningar av gårdar eller försäljning av 
mark äger rum. I de mest attraktiva lägena flyttar 
stadsborna in. Husen moderniseras och byggs till, 
hästhagar med omgivande vita staket och golfba
nor med klubbhus tar över efter de vikande tradi
tionella näringarna. Ett acceptabelt pendelavstånd 
till Stockholm rör sig i dag om 6-7 mil. 

Denna zon runt Stockholm och Uppsala måste 
ändå betraktas som ett agrart präglat landskap. 
Det domineras än i dag av stora, rationellt skötta 
gårdar. Konkurrensen om arbetskraften började re
dan under 1940-talet och ingenstans i Sverige har 
strukturomvandlingen varit så omfattande och gått 
så snabbt som på landsbygden runt Stockholm. 
Man skulle kunna säga att landskapet har en in
dustriell karaktär vad avser brukad areal, arronde
ring och fältstorlek. 

Speciellt iögonenfallande är de ännu existerande 

centrala odlingsbygderna i Sorunda, Ösmo, Grö
dinge och Salem söder om Stockholm, Mälaröarna i 
väster, speciellt Färingsön, samt trakterna utefter 
Långhundraleden och Skedviken norr om Stock
holm. 

Uppsala stad kan i och för sig sägas utgöra en 
egen räjong. Men stadens expansion i sydlig rikt
ning gör att den kommer i kontakt med motsvaran
de landskapstyper som finns runt Stockholm. 

Storstockholm 

Stadslandskapet runt Stockholm berör helt eller 
delvis drygt 20 kommuner och sträcker sig från Sö
dertälje och Västerhaninge i söder till Upplands
Väsby i norr, alltså nära 6 mil. I öst-västlig riktning 
är området betydligt mindre, avgränsat av skär
gårds- och fritidsbebyggelse i öster och de ännu 
agrart präglade Mälaröarna i väster. Stockholm 
växer utefter kommunikationslederna från staden 
(urban sprawl), speciellt norrut mot Arlanda flyg
plats. Här finner vi ett av landets mest expansiva 
områden med omfattande kontors- och industri
landskap med små, högteknologiska företag. Trots 
en omfattande sanering av stadsbebyggelsen i 
Stockholms centrum under 1950- och 1960-talen 
finns många stadshistoriska karaktärsområden be
varade som väl belyser stadens successiva tillväxt 
alltsedan medeltiden. 

Stockholm lider av en regional obalans med stora 
bostadsområden och traditionella industrier i söder 
och omfattande villabebyggelse och expansiva nä
ringar i norr. Mellan kommunikationslederna finns 
emellertid ännu orörda områden, ovanliga för en 
stad av Stockholms storlek. Här lever åtskilliga jord
bruksföretag, ofta med kortsiktiga arrenden, i avvak
tan på exploatering. Kulturlandskapet utarmas här 
alltmer och består närmast av industriåkrar, slyskog 
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Orkesta medeltida kyrka i Va llentuna kommun nä ra Stockholm. Kyrkan omges av ett landskap som är typiskt för Mä lardalen med små 
bya r och ett uppsplittra t odlings landskap, dä r moränbacka rna utgör pla tsen för bya r och gra vfält och da lbottna rna ä r odlingsmark . 
Mellan bebyggelsepl atserna slingra r sig det ä ld re vägnä tet, ett kännetecken fö r Upplands landsbygd, som idag hå ller på a tt raderas ut. 

och strövområden. Men ger man sig tid kan man fin
na rester av en agrar epok även inom denna zon. 

Runt Stockholm, insprängda i förorter och villabe
byggelse, ligger nämligen ett stort antal herrgårdar 
(främst söder om staden), som en gång utgjorde ex
empel på agrar stordrift i syfte att fylla stadens behov 
av färskvaror, mjölk och grönsaker. Här finns också 
några av de kulturmiljöer som tagits upp på Unescos 
världsarvslista, nämligen Drottningholm på Lovön 
samt Birka och Adelsö/Hovgården i Mälaren, och 
dessutom Markims och Orkestra socknar i Vallentu
na som Sverige föreslagit till vä rldsarvslistan. 

Markim-Orkesta ligger strax utanför stadens 
hank och stör och utgör på många sätt en orörd 
agrar miljö på bara 3 mils avstånd från Stockholm. 
Ett rikt fornlämningsbestånd, de romanska 1200
talskyrkorna, stor rikedom på informativa runin
skrifter, ett karakteristiskt och en aning stereotypt 
ortnamnsskick, små byar i laga läge sammanknut
na av ett ålderdomligt vägnät samt ruinerna efter 
en medeltida sätesgård utgör grunden för den höga 
värderingen av detta landskap. Dessa ingredienser 
är emellertid karakteristiska för flera platser i Mä
lardalen. 
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Staden möter landsbygden. Botkyrka centrum just i kanten av det stora Bornsjöreservatet, som innehå ller en viktig del av Stockholms 
vattenreserv. Därför konserveras odlingslandskapet som oavsiktligt också utgör en del av stadens närrekreationsområde. 

Sörmländska sjöplatån 

Centrala Södermanland har kallats "den sköna 
lustgården". Orden är Selma Lagerlöfs och syftar 
på det naturgeografiskt omväxlande och parklikt 
kultiverade, sjörika sprickdalslandskapet. Här do
minerar de stora godsen med sina öppna arealer 
och tillhörande dagsverkstorp. Här och där avlöses 
emellertid denna bebyggelsebild av välbevarade, 
små bondgårdar i en arkaisk miljö. Få trakter i 
Sverige är ännu så agrart präglade som det inre av 
Södermanland men skogsplantering och annan om

ställning av jordbruksmark är omfattande. Det 
finns ingen riktigt bra förklaring till det stora antalet 
frälsegårdar i det inre av Södermanland. På många 
sätt liknade området redan tidigt den övriga Mälar
dalen. Sprickdalarna, fornlämningstätheten, namn
skicket, kulturmarkens organisation osv. har typis
ka mellansvenska drag. Däremot är bebyggelseen
heternas kamerala storlek avvikande. Taxeringen av 
det typiska godset eller den typiska byn överstiger 
sällan 2 mantal, normalvärdet rör sig om 1 mantal 
per bebyggelseenhet. Likaså är landskapets varia
tion mellan öppenhet och slutenhet mycket särpräg

51 



Den sörmländska sjöplatån med ständig varia tion av små, öppna bygder, sjöar och skogsområden har Selma Lagerlöf kallat "Den sköna 
lustgården". En viktig orsak till detta var säkert också de många godsen och herrgårdarna som omgavs med alleer och parker. Vibyholm 
i Årda la socken . 

!ad. "Ingenting fick lov att riktigt breda ut sig", 
skriver Selma Lagerlöf i berättelsen om Nils Hol
gersson. Kanske var de små skifteslagen, för att nu 
använda en modern term, den historiska orsaken 
till de fria böndernas svaga ställning och frälsemän
nens dominans på den sörmländska sjöplatån. 

De mest karakteristiska landskapen återfinns 
kring sjöarna Yngaren, Långhalsen och Båven i 
Nyköpingsåns vattensystem samt i Flodabygden. 
Gåsinge-Dillnäs socknar i norra delen av regionen 
har ett avvikande, öppet landskap med stora, geo
metriskt regelbundna, reglerade byar. 

Mälardalen 
Regionen kan avgränsas som jordbruksbygderna 
inom Mälarens dräneringsområde. En litet avvi
kande region finner vi dock i sydvästra Närke . Det
ta är det karakteristiska sprickdalslandskapet, ett 
mosaiklandskap med lågt liggande styva och sent 
kultiverade, postglaciala leror, s.k. åkerleror, om
växlande med högre moränstråk i de mest skiftan
de mönster. I själva Mälaren är sprickdalarna 
vattenfyllda och utgör grunden för ett skärgårds
landskap. De stora och ofta långsträckta rullstens
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Rullstensåsarna är ett av Mälardalens karakteristiska landskapsdrag. De sträcker sig i huvudsak i nord-sydlig riktning och har utnyttja ts 
för kommunikation, bebyggelse, va ttentäkt och på senare å r som byggnadsmaterial. Risken att de överexploateras och raderas ut ä r 
stor. Åsen vid Tumbo i västra Rekarnebygden med Mälaren i bakgrunden. 

åsarna utgör också ett karakteristiskt inslag i Mä
larlandskapet. 

Mälardalen är rik på fornlämningar och har en 
specifik agrar bebyggelse, bestående av små, ofta 
geometriskt regelbundna, reglerade byar i laga läge, 
vilket bl.a. innebar att åkermarken skiftats i propor
tion till byamålet. Ofta följde man solskiftets ord
ningsföljd vid parcellfördelningen. Odlingsrytmen 
var tvåsäde. 

Bebyggelsenamnen är stereotypa. Efter laga skifte 
utplånades många av de små bysamhällena men på 
några ställen finns ännu geometriskt utformade be

byggda bytomter, t.ex. i Örsundaåns dalgång. Speci
ellt utefter norra Mälarstranden återfinns ett gods
landskap med karakteristisk lövvegetation - en rest 
från stormaktstidens Sverige - men regionen ger 
också många exempel på den medeltida högaristo
kratins gårdsanläggningar i mera centrala lägen. 

Representativa landskap för Mälardalen finner vi 
på Fogdö och Selaön, speciellt Överselaö, i Söderman
land samt inom hela området mellan Västerås och 
Uppsala på de slätter som berörs av Svartåns, Sagåns, 
Örsundaåns och Fyrisåns vattensystem. Ett annat 
kärnområde utgörs av Enköpings-Näs och Trögd. 
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Detta är även de stora utdikningarnas landskap. 
Omfattande sankängsarealer förvandlades till plan 
åkermark under 1800-talet. Som exempel kan 
nämnas ängslandskapet utefter Fyrisåns nedre lopp 
och trakten kring den forna Kafjärden mellan 
Strängnäs och Eskilstuna samt centrala delar av 
gamla Trögds härad. 

Speciellt särpräglad är också Närkesslätten med 
sin moränlera . Drumliner eller drumlinoida morän
bildningar avlöser den uppodlade delen av landska
pet i det s.k. Etternärke. Praktiskt taget alla byar är 
reglerade, geometriskt regelbundna. De ligger i syd
lägen uppe på moränkullarna. På sina håll, speciellt 

i den s.k. Kräcklingedalen, har byarna förvandlats 
till storgårdar under 1700- och 1800-talen. 

Bergslagen 

Området har en heterogen naturgeografi. Brytvärda 
mineral av olika slag har på flera håll exploaterats 
ända sedan förhistorisk tid, i första hand järn- och 
sulfidmalmer. I dag har praktiskt taget all brytning 
upphört. Regionens avgränsning varierar med det 
dagliga språkbruket. Som utgångspunkt för den här 

I Bergs lagen kombinerade bönderna odling och jä rnp roduktion. Ett öppet odlings landskap runt sjöar och vattend rag omges av milsvida 
skogs tra kter. Yästgöthyttan i Nora socken, Västmanland. 
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föreslagna indelningen ligger emellertid brukslag
stiftningen under det tidiga 1600-talet då man sökte 
få central kontroll över verksamheten genom till
ståndsgivning. De olika produktionsorterna sades 
ligga "inom" respektive "utom" bergslag. Kärnom
rådet utgjordes av Uppland, Västmanland, Närke, 
Dalarna och Gästrikland. När det gäller Värmland 
förefaller det av bruksprivilegier och annat att döma 
som om endast Karlskoga och Filipstads bergslager 
räknades ligga "inom" bergslag. Dit hörde också 
Östergötlands bergslag men inte Södermanlands. 

Till denna traditionella indelning har delar av 
mellersta Värmland fogats jämte mellersta Väst

manland. Norra Uppland bildar emellertid i försla
get en egen region till stor del bestående av de s.k. 
Dannemorabruken. Skälet härtill är att vi i norra 
Uppland finner omfattande agrart präglade produk
tionsområden som är klart avvikande från begrep
pet bergslagsbygd. Även inom den egentliga Bergs
lagen finns emellertid omfattande odlingsbygder, 
t.ex. i trakterna av Nora och Lindesberg, tidigare 
befolkade av bergslagsbönder, som på ett eller annat 
sätt deltog i järnproduktionen. I södra Dalarna 
fanns en tämligen omfattande finnbebyggelse. 

Åmmeberg nära Askersund. Bergs lag och bondebygd ä r mottot för denna del av Sverige dä r jo rdbruk och meta llh antering seda n lä nge 

gå tt ha nd i ha nd. 
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Lekebergs/agen och 
Östergötlands bergslag 

Området innefattar också Tunabergs bergslag i Sö
dermanland och utgör en skogs- och bergsbruks
zon som avskiljer Mälardalen från Östgötaslätten. 
Bergshanteringen är av gammalt datum och några 
av landets äldsta bruksorter återfinns här, en del av 
dem har en välbevarad äldre bruksbebyggelse. I 
dag har emellertid de traditionella industrigrenarna 
upphört men i många fall lever orterna vidare på 
basis av skogsförädling eller i något fall glastill
verkning. I Åmmeberg och Zinkgruvan sker dock 
fortfarande brytning av zinkmalm. 

Norra Uppland 

Området avvattnas i huvudsak mot norr och öster. 
Denna variationsrika region är relativt väl avgrän
sad. Kontakterna med Mälardalen har alltid varit 
svaga och är så än i dag. Här finns flera exempel på 
särpräglade bygder. I väster möter den väl uppodla
de Tierpsslätten med stora, geometriskt regelbund
na, reglerade byar, ovanliga för Svealandsförhål
landen. I perifera delar förekommer ännu ladland
skap. Här finns också exempel på medeltida gods
bildningar längre upp utefter Tämnaråns dalgång. 

Centrala Olands härad har ett agrarlandskap 
som mycket liknar Mälardalens . Området har ett 
kronologiskt skiktat ortnamnsmönster som speglar 

Österbybruk i norra Uppland. Runt Dannemora gru va utveck lades flera järnbruk som genom va llonsmidet kom a tt få stor ekonomisk be
tydelse för landet, främst under 1700-ta let. Bruksdriften integrerades med jordbruksproduktion, man var sjä lvförsörjande när det gällde 
li vsmedelsproduktion och dragdjur. Runt bruken har därfö r landska pet påverkats av omfattande betes- och ängsmarker. 
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kolonisationsutvecklingen från förhistoria till me
deltid. 

I öster återfinns den för mellansvenska förhållan
den mycket särpräglade, moränlerrika Estunabyg
den, vars helåkerlandskap finner sin motsvarighet 
t.ex. i Skåne och nere på kontinenten. Bybebyggel
sen är här ännu välbevarad. 

Regionen omfattar också Upplands bergslag där 
de s.k. vallonbruken eller Dannemorabruken ut
nyttjat malmen i Dannemora gruva. Under 1700
talet hade järnbruken i Uppland stor betydelse för 
Sveriges industriella utveckling. De påverkade det 
omgivande agrara landskapet i flera avseenden, 
bl.a. genom kolningstvånget som utarmade skogs
beståndet samtidigt som den normala agrara pro
duktionen kom att eftersättas, något som ger regio
nens skogsbygder en ålderdomlig agrar prägel på 
många håll än i dag. Under 1800-talet utvecklades 
ett skogsvårdsprogram som bl.a. medförde stora 
dräneringsföretag, vilka också påverkade möjlighe
ten till en sentida uppodling av lätta, organogena 
jordar, i dag under starkt förfall på de flesta håll. 
Den tunga industrin är numera under avveckling 
och regionen på tillbakagång. Jordbruket har små 
chanser att överleva i dessa bruksbygder. 

Nedre Västerdalarna, Siljans
bygden och södra Dalarnas 
slätter 
Längs Dalälvens nedre lopp har bottensediment av
satts i den breda Dalälvsfjorden som en gång i ti
den trängde djupt in i landet, upp mot dagens Stora 
Tuna. Här och var genomkorsas landskapet därför 
av mäktiga ravinbildningar. Området karakterise
ras i övrigt av hög uppodlingsgrad under högsta 
kustlinjen och bebyggelseformerna påminner om 

dem i Mälardalen. Detta gäller också odlingsland
skapets organisation. Det agrara kulturlandskapets 
utseende grundas på en bebyggelse- och åkerregle
ring som har många paralleller med Mälardalen, 
tvåsäde, solskifte etc. Norra delen av detta område 
har emellertid en avvikande historia som mer på
minner om förhållandena i Övre Dalarna. 

Siljans yta ligger ungefär vid högsta kustlinjen 
och i detta kalkrika område har en hel del höjder 
kommit att uppodlas vid sidan av sedimenten utef
ter älven och sjön. Genom det s.k. realarvet har od
lingslandskapet i Öster- och Västerdalarna fått en 
specifik utformning. Jord i centrala lägen (odal
jord) delades mellan alla arvingar (även döttrarna), 
vilket medförde stor rörlighet i markägandet. Går
dar splittrades men eftersom kvinnorna var jord
ägare bildades nya fastigheter genom giftermål. Re
sultatet har blivit de välkända stora, täta byklung
orna av röda timmerhus, omgivna av en förhållan
devis begränsad åkerareal men med komplementärt 
resursutnyttjande, bl.a. i form av ett väl utvecklat 
fäbodbruk, något som för övrigt är typiskt för 
Europas bergsområden. Man talar i detta fall om 
hemfäbodar och långfäbodar, vilka tillsammans 
med modergården ingick i ett system av flyttningar 
som anpassats till vegetationssäsongen. 

Övre Dalarna har stora socknar. Typiskt för om
rådet är att hela socknen utgjorde ett skifteslag vid 
storskiftet under 1800-talet. Skiftet av Övre Dalar
nas mycket tilltrasslade tegsystem började runt 
1800 i södra delen av området och avslutades mot 
det följande sekelskiftet i de norra delarna (utanför 
avgränsningen för den här aktuella regionindel
ningen). Även skogen skiftades och fäbodmarken 
reglerades. Sämjedelningen fortsatte emellertid ef
ter skiftet och situationen blev på sätt och vis ännu 
värre eftersom utmarken också kom att ägosplitt
ras. Det är dessa effekter vi i dag kan iaktta ute i 
landskapet i form av mycket smala skogsskiften i 
denna mycket speciella del av Sverige. 
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Västanvik vid Siljans strand . Odlingslandskapet kännetecknas av stora bya r och liten odlingsmark. I detta skogslandskap utnyttjades re
surserna i en tidsbestämd ordning under året, t.ex. fäbodd rift och milkolning. Genom realarvet växte bebyggelseenheterna till en storlek 
som var ovan lig för svenska förhå llanden. 

Troligen går det intrikata tegindelningssystemet 
tillbaka på ålderdomliga förhållanden. Fäbodvä
sendets utveckling har utgått från tämligen enkla 
mönster där vissa byar hört samman med vissa be
stämda fäbodar. Realarvet har tillsammans med 
sockentillhörigheten spelat en avgörande roll när 
marken fördelats mellan gårdar och släkter. Detta 
har i sin tur påverkat andelsinnehav i fäbodarna så 

att marken även där kommit att splittras upp. Ty
piskt för just Dalarnas fäbodväsende är nämligen 
att varje fäbod har ett stort antal ägare från ett 
stort antal byar. 
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Ljusnans dalgång vid Jä rvsö, Hälsingland. Gårdarna ligger ofta utspridda längs ä lven på dess mäktiga avlagringar. På så sätt uppstår en 
kontinuerlig bebyggelse, något som är typiskt för många norrländska älvdalsbygder. 

Södra Norrlands kust- och 
älvdals bygder 
Området omfattar terrängen under högsta kustlin
jen i Ljusnans dalgång, Dellenbygden och kusttrak
ten norr om Hudiksvall. Älvdalarnas landskap ut
görs av isälvs- och älvsediment och har i samtliga 
fall koloniserats uppströms. De historiskt centrala 
bygderna finner vi i Hälsinglands östra delar där 
också de största bebyggelseenheterna finns. Här 

finns också många prov på Hälsinglands magnifika 
trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen. 

På de flesta platser inom denna region finns 
ännu ett välbevarat odlingslandskap, speciellt 
Ljusnans och Voxnans dalgång samt kring Dellen
sjöarna där man ännu kan skilja mellan central
bygd och senare uppodlad s.k. bodlandsbygd. Sär
präglade bygder finns också i Nordanstigs kom
mun. Harmånger, Jättendal, Bergsjö och Gnarp ut
gör väl avgränsade mikrobygder med den agrara 

i 
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bebyggelsen, ofta i form av långa radbyar, i karak
teristiska terränglägen uppe på i övrigt väl uppod
lade sedimentära jordar. I sanka områden har od
lingsmarken omgivits av omfattande gräsmarker 
med bodlandsorganisation. 

Hälsingland har en odlingshistoria som avviker 
från Sveriges i övrigt på många sätt. Det finns pa
ralleller med Mälardalen och Västergötland. Här 
brukas marken i tvåsäde med en klar gärdesindel
ning på många håll. Man har följt solskiftesprinci
pen vid tegfördelningen åtminstone under senare 
tid (efter 1734 ). Däremot finns klara indikationer 
på att landskapet har haft ett ålderdomligt, block
formigt åkerskifte dessförinnan. Utseendemässigt 
för det tankarna till förhållandena i Västergötland. 
Rester av dessa fenomen kan ännu iakttas på det ti
diga 1700-talets kartor. Byarna var tidigt löst grup
perade, ett slags ensamgårdar som utvecklats indi
viduellt med svag ägoblandning. De stramare skif
tesformer som tillämpats därefter har sammanfört 
bebyggelsen i stora agglomerationer. 

Liksom i Övre Dalarna har socknen många gång
er utgjort skifteslaget. Detta gäller bl.a. Bollnäs, 
Järvsö, Ljusdal och Delsbo. Orsaken till detta kan 
möjligen återföras på rådande arvssystem men tor
de också sammanhänga med traditioner på markut
nyttjandets område. Moderbyarna höll sig med vad 
som kallas för badland, stora ängsarealer som se
dermera odlats upp. Badlanden gav vinterfoder och 
var tidvis bebodda. Man kunde t.o.m. ha smååkrar i 
anslutning därtill. Systemet med hembyar, badland 
och fäbodar har varit väl utvecklat och möjligen 
återgår det på en fri röjningsrätt inom givna revir 
motsvarande socknarna. I varje fall kan vi konstate
ra att det finns starka genetiska samband mellan be
byggelseenheterna inom en given socken. Vid stor
skifte och laga skifte har hela socknen - eller ibland 
delar därav - därför utgjort ett enda skifteslag. 

Mellersta Norrlands kust- och 
älvdals bygder 

Regionen omfattar trakterna kring Ljungans, In
dalsälvens och Ångermanälvens nedre dalgångar, 
samt flodområdena i norra Ångermanland under 
högsta kustlinjen (Nätraån, Moälven, Gideån) med 
ett karakteristiskt, flodanknutet kulturlandskap. 
Indalsälvens omfattande deltalandskap är ovanligt 
för svenska förhållanden. Delvis är det ett resultat 
av tappningskatastrofen vid Ragunda 1756. Nor
dingråtrakten bör också framhållas med sitt fjord
landskap omgivet av höga berg, den s.k. Höga kus
ten. Högsta kustlinjen ligger här närmare 300 m 
över havet. 

Kring Ljungans och Indalsälvens utlopp i Botten
havet har ett industripräglat, urbant landskap ut
vecklats kring de traditionella skogsindustrierna 
med Sundsvall som den stora tätorten. Längre upp 
efter Ljungans dalgång möter en välbevarad agrar 
älvdalsbygd mellan Borgsjö och Stöde. 

Kulturmarkens organisation i norra Ångerman
landskustens odlingsbygder påminner till stora de
lar om Mellansveriges men saknar en riktigt fast 
organisation vad gäller tomtmark, skiften och od
lingssystem. I floddalarnas botten återfanns tradi
tionella sankängar, medan bebyggelsen ligger hög
re, ofta på gränsen mellan finsediment och grövre 
morän. Däremellan fanns förr omfattande hård
vallsängar. Åkern roterades efter ett system som 
påminner om tresäde utan fast gärdesindelning. 
Åkern höll omfattande gräsmarker under beteck
ningen !ägd eller linda, vilket motsvarade trädan i 
sydligare nejder. Åkern fick självgro (lindbruk), ett 
botemedel mot ogräs. Dessa lägder eller lindor 
spelade en avgörande roll för höbehovet. Man ta
lade om öppen och sluten åker där den gräsbäran
de åkern och ren träda betecknades som sluten. 
Ristland, rista och nyåker är äldre benämningar på 
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Torp utefter Ljungan i Medelpad. Bilden är tagen mor norr. Odlingsmarken upptar dalgångens nedre del. Bebyggelsen ligger företrädes
vis norr om älven i ett fördelaktigt insrrå lnings läge. 

nyodlad öppen jord. Organisationen av odlings
landskapet är klart mer "norrländsk" än i Häl
singland. 

Sett ur ett historiskt perspektiv saknar bebyggel
sen i Ångermanland fast organisation. Ofta rör det 
sig om gårdsklyvningar där flera mantalssatta går
dar ligger par om par eller om utflyttningar med 
beteckningar av typen övre, nedre osv. Åkern till går

darna i en och samma by låg i ägoblandning. Man 
eftersträvade solskiftesfördelning men en regelbun
den fördelning av tegarna kunde sällan upprätthållas. 

lnägomarken gav inte tillräcklig avkastning. 
Svedjebruk var därför vanligt, likaså fäbodbruk i 
högre liggande terräng (fjäll) . Såväl skogssvedjande 
som fäbodbruk nådde sin kulmen under mitten av 
1800-talet. 
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I Norrlands inland har inlands isen deponerat odlingsbara jordar, ofta i lä av ett höjdstråk eller en bergsklack. Uppodlingen sker i ett för
delaktigt sydläge. Den begränsade tillgången på od lingsmark gör att en omfattande bebyggelse växer fram i koncentrerad form. Överberg 
nära Sveg i Härjedalen. 

Södra Norrlands inland 
Här möter vi norrlandsterrängen med bebyggda 
dalgångar omgivna av berg av tämligen konstant 
höjd, s.k. vågig bergkullterräng. Området är i all
mänhet sent koloniserat men de huvudbygder vi än 
i dag möter var utvecklade före 1700, de flesta är 
medeltida, någon till och med av förhistorisk ålder. 
Här finns dessutom en samisk kultur som troligen 

också är förhistorisk. Stora delar av kulturlandska
pets forna gräsmarker och fäbodtrakter är nu åter 
skogsplanterade på de flesta håll, men de nämnda 
agrart präglade, klart avgränsade centralbygderna i 
skogslandet (ofta i form av stora byar) finns beva
rade på flera håll. Som exempel på sådana huvud
bygder kan nämnas Härjedalsbyarna Lillhärdal, 
Ytterberg, Överberg och Duvberg samt Klövsjö i 
södra Jämtland jämte flera sockencentra norr och 
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I Oviksfjällen i Jämtland finns ett område med många bevarade fäbodar. I någon mån har slåtter förekommit på dessa platser men i hu
vudsak är det bete som givit upphov till dessa speciella kulturbiotoper. Få av dessa platser är ännu i hävd. Östra Arådalens fäbod. 

öster om Storsjön. Bebyggelsen är ofta höjdanknu
ten till finare moränfraktioner. Väl bevarad fäbod
bebyggelse finns emellertid ännu på flera platser i 
området, delvis också i funktionsdugligt skick. Bäs
ta exemplen finner man i trakten sydost om Oviks
fjällen och flera platser i Härjedalen (Mittådalen, 
Lillhärdal m.fl .). 

Ett speciellt inslag i landskapet utgör rester av en 
finnbebyggelse som förekommer i ett stråk mellan 

västra och norra Värmland, sydvästra Dalarna och 
trakterna mellan Dalarna och Hälsingland. Här 
möter en utpräglad lidbebyggelse i skogslandet, 
ibland med finska ortnamn. Kolonisationen av 
dessa trakter ägde rum under 1500- och 1600-talen 
med syftet att bedriva svedjebruk. Viss finnkoloni
sation ägde också rum norr om dessa utpräglade 
finn bygder. 
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Södra Norrlands fjälltrakter 

Området omfattar i första hand kalfjällsregionen, 
som ur kulturhistorisk synvinkel främst varit ren
betesland. Förhistorisk permanent bebyggelse finns 
bara på några platser, t.ex. i Ljusnans, Ljungans 
och Indalsälvens övre dalgångar. Utefter Indalsäl
vens övre flöden möts fjällen och en förhistorisk 
agrar bebyggelse, exempelvis vid Ottsjö, Åre och 
Kall. 

Idag domineras området på många håll av turis
men genom moderna skidanläggningar och stug
byar, speciellt från centrala Jämtland och söderut 
mot norra Dalarna. 

Storsjöbygden och angränsande 
kambrosilurpåverkade områden 

Odlingsbetingelserna i den öppna Storsjöbygden 
grundar sig på förekomsten av kalkrik moränlera. 
Bygden kännetecknas av hög uppodlingsgrad och 
lång bebyggelsekontinuitet utan egentlig motsva
righet på dessa breddgrader. Området tillhörde ur
sprungligen Norge, vars agrara bebyggelse karakte
riserades av ensamgårdar. Genom en serie skiften 
och gårdsklyvningar, främst under 1800-talet, har 
de för Storsjöbygden typiska stora byarna uppstått, 
anpassade till terrasser eller krönlägen i terrängen. 
Norr om den egentliga Storsjöbygden uppträder 
moränleran bara fläckvis. Som fönster i skogsbyg
den möter där ljusa, uppodlade partier i landska
pet, gärna i krönlägen. Särskilt väl bevarade od
lingslandskap finns i trakten av Offerdal. Också 
socknarna Mattmar, Alsen, Aspås och Häggenås 
kan nämnas i sammanhanget jämte en del platser 
betydligt längre norrut, t.ex. Laxsjö. 

Även i Indalsälvens övre dalgång finns ett rela
tivt omfattande odlingslandskap, in mot Åredalen 

och utefter norra stranden av Kallsjön. Speciellt i 
den södra dalgången tar turistnäringen emellertid 
alltmer överhand. Få välbevarade odlingslandskap 
återstår. 

Regionen präglades tidigare av ett omfattande 
fäbodbruk, speciellt i dess östra och södra del. Ett 
särmärke utgörs av de många ödesbölen som före
kommer överallt i landskapet. Dessa platser bär 
ställvis ännu sina bebyggelsenamn och uppvisar en 
rik flora av fossila odlingsspår. 

Norra Norrlands fjälltrakter 

Detta är en av Europas största sammanhängande 
"vildmarker". Här finns fjällanläggningar för tu
rism, t.ex. vid Hemavan, Tärnaby, Ritsem, Riks
gränsen och Abisko, men naturlandskapet domine
rar. Av tradition har den rörliga turismen sökt sig 
till dessa trakter som i dag hyser landets mest om
fattande nationalparker. Det ekonomiska utnytt
jandet av området har baserat sig på renskötsel 
även om sporadiska försök med malmbrytning ägt 
rum på en del platser. På vissa håll har man i relativt 
sen tid också utnyttjat deltaland och flödesängar 
som slåttermarker, något som gav upphov till agrar 
bosättning, t.ex. vid Hemavan samt vid Iraftsjöns 
deltaland i den oreglerade Laisälven. Idag domine
rar t~ristnäringen. 

Norra Norrlands sjö- och 
skogs/and 

Regionen utgörs i huvudsak av en bergkullslätt 
men omfattar även en hel del vågig bergkullterräng 
samt förfjällsområden. En artfattig vegetation med 
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I norra Norrlands ofantliga skogs- och vattenland händer det att goda klimatiska och topografiska betingelser sammanfaller med od
lingsmöjligheter som här vid Armasjärvi i Övertorneå socken, Norrbotten. 

oändliga skogsområden och myrmarker präglar 
denna region som långt upp utefter älvdalarna haft 
fast agrar befolkning sedan 1700-talet. Dessför
innan fanns här endast ringa fast bebyggelse. Detta 
är också de stora samebyarnas land med vidsträck
ta vinterbetesområden. Detta är samekulturens 
svenska kärnområde, vilket framgår av ortnamnen 
som ofta är samiska. Från de gamla kyrkplatserna, 
t.ex. Ammarnäs, har landskapet koloniserats, ur
sprungligen av samer. Sedan 1700-talet har emel
lertid den svenska befolkningen trängt allt djupare 

in i landet. De senaste koloniseringsföretagen i Pite 
lappmark ebbade ut först under förra delen av 
1900-talet. Bland annat genomfördes på många 
håll omfattande utdikningar men också bevatt
ningsföretag (silängar och raningar) för att öka hö
produktionen häruppe. I dag återstår endast spill
ror av detta odlingslandskap (t.ex. vid Kasker och 
Pausele- Pauliden). 

I sparsam utsträckning fanns också fäbodar 
inom regionen, i huvudsak söder om Piteälvens och 
Luleälvens dalgångar. Slåttermark fanns det gott 
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om. I huvudsak var därför fäbodarna inriktade på 
bete. På stora avstånd från gårdarna fanns emeller
tid också slåtterfäbodar. Åkerarealens omfattning 
har alltid varit blygsam inom detta område av na
turliga skäl. På lokalklimatiskt gynnsamma platser 
kunde emellertid viss odling äga rum. Inte heller 
har brännor för åker (svedjor, kyttland) varit sär
skilt vanliga . Numera har den agrara verksamheten 
praktiskt taget upphört inom regionen och den 
kvarvarande befolkningen koncentreras i allt högre 
utsträckning till tätorter, dvs. inlandets kommuni
kations- och köpcentra, t.ex. Lycksele och Jokk
mokk. Men exempel på ännu levande jordbruksby
ar finns också, t.ex. Gunnarn i Umeälvens dalgång 
och Gallejaur i Skellefteälvens dalgång. På flera 
håll i skogslandet finns välbevarade byar i magnifi
ka lidlägen, t.ex. Torvsjö i Ångermanälvens vatten
system, Risträsk och Bäsksele utefter vägen mellan 
Lycksele och Vilhelmina samt Laiksjö nära Dorotea. 

N orra Norrlands kust- och 
älvdals bygder 

Här finns en omfattande och relativt gammal (me
deltida) agrar bebyggelse i Västerbottens kustland, 
speciellt runt Skellefteå. Utefter Skellefteälvens ned
re lopp förekommer väl utvecklade terrasser på vil
ka ett för älvdalar i gemen typiskt kulturlandskap 
utvecklats. I samband med skiftena under 1700
och 1800-talen delades marken rätvinkligt från äl
ven räknat i kilometerlånga remsor, innehållande 
åker och bebyggelse nere vid själva älven, som där
efter följs av ängs- och skogsmark upp mot de om
givande höjderna. Dessa skiften ger landskapet ett 
"randigt" utseende, speciellt efter skogsavverk
ningar på vissa skiften. 

I Norrbotten är dalgångarna utefter Pite, Lule och 
Råneå älvar uppodlade under högsta kustlinjen. Spe

ciellt Luledalen har i sin nedre del ett öppet odlings
landskap med omfattande ladriken men också ett ut
brett tätortslandskap med hamnar och industrier. 
Den agrara bebyggelsen kan härledas ur relativt löst 
sammansatta byklungor, omgivna av åker och hård
vallsäng. Åkern låg före skiftena i ensäde. Den träda
des inte men avsevärda arealer låg i linda innanför 
gärdeshägnaden. Lindan räknades kameralt som 
åker. Byarna kännetecknades av en relativt stark 
ägoblandning. Åkrarna hade oftast blockform och 
fördelningen mellan gårdarna saknade systematik 
efter vad vi vet i dag. Därmed kan vi konstatera att 
norra Norrland och stora delar av södra Norrland 
kännetecknats av ett outvecklat tegskifte som bara 
på enstaka platser har paralleller i södra Sverige. 

På grund av naturgeografiska orsaker har Piteäl
vens dalgång en betydligt lägre uppodlingsgrad, 
bortsett från området kring mynningen. Mellan 
Pite och Lule älvars dalgångar finns ett välbevarat 
agrart kulturlandskap med bebyggelse i lidlägen. 
Fäbodbruk förekom här i ungefär samma omfatt
ning som i Norrlands inland. 

Utefter den oreglerade Kalixälven finner vi ett 
kulturlandskap med öppna bygder runt Övermor
järv samt norrut från Överkalix mot Rödupp. På 
senare tid har den traditionella jordbruksdriften er
satts med omfattande bärodling. 

Tornedalens odlingsbygd 

Regionen utgör kärnan i ett kulturområde som av
gränsas genom utbredningen av Tornedalsfinskan. 
Gränsen går vid kusten mellan Sangis och Säjvis. 
Utefter Torneå älv har vi kanske Norrbottens mest 
särpräglade älvdalslandskap. Tillsammans med Ka
lix älv, Piteälven och Vindelälven intar den en unik 
position i Europa genom att vattenkraften inte 
byggts ut. Vattenståndsvariationerna i dessa älvar 
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påverkar floddalarnas uppodling, vegetation och 
bebyggelselägen. På många håll är dalgången bred 
och väl uppodlad med inslag av drivhusodling av 
grönsaker. En omfattande agrar bebyggelse åter
finns här, ofta i form av ensamgårdar i traditionella 
särägosystem med husen lokaliserade som radbyar 
på leveer och strandvallar. Ett karaktärsdrag är de 
många ängsladorna och rundlogarna. De vanligtvis 
stora tätorterna intar nyckellägen för kommunika
tionerna. 

Övre Norrland 
Landskapet är flackt med enorma myrmarker där 
många av övre Norrlands älvar har sina källflöden. 
I den allra nordligaste delen av regionen har land
skapet tundrakaraktär. Mot öster avgränsas områ
det genom högsta kustlinjen. 

Den södra gränsen mot norra Norrlands sjö- och 
skogsland har fått bestämmas på kolonisationshis
toriska grunder. Norr om gränsen har en finsk ko-

Torneda lens odlingsbygd vid Yl i-Kukko la . Bebyggelsen ligger på ä lvva lla r och grövre sediment längs st randen i form av ensamgårdar 
"på rad " utan ägoblandning. Ägorna gå r o fta i långa förband frå n ä lvstranden upp mot omgivande skogsma rker. 
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Övre or rlands fl acka landskap, rikt på myrar, vid Rautas i Jukkas järvi socken, Lappland. 

Jonisation ägt rum ända sedan 1600-talet, medan 
samer och svenska bosättare från kustområdet ko
loniserat sjö- och skogslandet, en skillnad som 
märks bl.a. i ortnamnen. 

Malmfälten 
Övre Norrland har landets största järnmalmsföre
komster. Dessa har utsatts för en intensiv exploate
ring under 1900-talet, men fyndigheterna har varit 

kända redan tidigare. Sedan senaste sekelskiftet 
har en omfattande gruvindustri växt fram i Gälli
vare-Malmberget, Aitik, Kiruna och Svappavaara. 
Successivt har bebyggelsen utvecklats till ett stads
landskap i vildmarken. När industrin nu är under 
tillbakagång har omfattande insatser gjorts för att 
skaffa alternativa sysselsättningar. Mest kända är 
satsningen på rymdverksamhet i Kiruna och rymd
basen Esrange. Flera av de traditionella tätorterna 
(bl.a. Jukkasjärvi och Vittangi) har därigenom 
lyckats behålla sin befolkning trots avfolkningen av 
övriga delar av övre Norrlands inland. 
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M a lmfä lten i Ö vre Norrland ha r även medfört ingrepp i na turen i form av tra nsportleder. M a terialvä
gen ä r en kä rrväg, som a nvä ndes när jä rnvägen byggdes o mkring sekelskiftet 1900. Lä ngs t t. h . bi lvägen 
Kiruna - Narvik, färdigstä lld på 1980-ta let. Vid Vassijaure, Jukkas jä rvi socken, Lappla nd. 
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Fjällregionen Tornedalens 
odlingsbygd 

• 	 Norra Norrlands 
kust-och dalbygd 

Södra Norrlands Mellersta Norrlands 


inland -------1-~,._____:=-- kust- och dalbygd 


Södra Norrlands 
kust- och dalbygd 

Västra Svealands 
skogsbygder 

Falbygden 

Västsverige 

Kalmartrakten 

En regiona l indelning av odlings
landskapet i Sverige ca 1750. 

slättbygder 
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En regional indelning av odlingslandskapet 

i Sverige ca 1750 


Vi har i föregående kapitel g1V1t en regional be
skrivning av det svenska landskapet sådant vi kan 
uppfatta det i dag. Om vi nu skall försöka oss på 
en värdering av det historiska innehållet i detta 
landskap måste vi ha en utgångspunkt för en sådan 
värdering. Vi behöver en form av historisk uppmål
ning av Sverige. För detta krävs ett omfattande ar
bete med att sammanställa kunskap av olika slag. 
Här görs emellertid ett första försök att med hjälp 
av vissa variabler göra en regional indelning av det 
agrara Sverige ca 1750, före de stora skiftenas tid. 

Vi skall föreställa oss odlingslandskapet i Sverige 
omkring 1750, som alltså blir utgångspunkt förre
dogörelsen. Att denna tidpunkt valts beror på att vi 
här vill skildra Sverige under bysamhällets tid. Det 
är restelement från bysamhällets landskap som ut
gör ett framträdande inslag i olika bevarandepro
gram inom såväl naturvård som kulturmiljövård. 
De olika regioner som framträder karakteriseras 
framför allt genom sina naturförutsättningar, be
byggelsens utformning och terränganknytning samt 
kulturmarkens utbredning och indelning. En mo

dem nomenklatur har utnyttjats, främmande för 
1700-talets bönder. 

Skånes slättbygder 

Bördig moränlera eller sandiga jordar på kritberg
grund. Böljande landskap med bebyggelsen ofta 
knuten till åar och vattendrag. Organiserade plats
byar med vinkel- eller fyrkantbyggda gårdar i kors
virke. Åkerbruket har gammal hävd med omfattan
de ängsmarker i sanka lägen eller samlade i ängs
vångar. Stort inslag av lövskog. Åkern ligger i tresä
de, ofta med komplicerade fredningssystem. Bol
skifte, ibland solskifte. På många håll förekommer 
en omfattande agrar stordrift runt slott och herre
säten som är omgivna av parklandskap. 
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Blekinge Sydsvenska höglandet �

Kan indelas i en skogs- och mellanbygdszon med 
karakteristiska dalbygder samt kustbygden. I norr 
urbergsmorän, i söder fjord- eller älvsediment. Be
byggelsen, allt ifrån ensamgårdar till relativt omfat
tande byar, ligger utan egentlig organisation mesta
dels i övergångszonen mellan lera och morän. 
Ibland förekommer sena bebyggelseregleringar i 
samband med storskifte. Ensädesbygd med anima
lisk inriktning. Omfattande ängs- och betesmarker 
utefter kusten. 

I huvudsak över högsta kustlinjen. Urbergsmorän 
dominerar men sedimentfyllda sjöbäcken före
kommer också. Bebyggelsen ligger gärna högt i 
terrängen, ibland t.o.m. mycket högt, i s.k. lid
lägen i anslutning till finare moränfraktioner. En
samgårdar och släktrelaterade gårdsklungor är 
vanliga men här och var förekommer geometriskt 
regelbunden, reglerad bebyggelse, tillkommen i 
samband med storskiftet. Typisk ensädesbygd med 
små, oregelbundna och terränganpassade åkrar 

Dju rsdala i nordöstra Småland har tät bebyggelse som kommit till under 1700-ra let. Lantmätarna fö ljde intentionerna i 1734-års lag 
en lag som byggde på medeltida idea l när det gä llde bebyggelseutfo rmningen. Astrid Lindgren ha r beskrivit milj ön i dessa byar i boken 
Alla vi barn i Bullerbyn. 
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Bokenäs vid Gullmarn i Bohuslän. Landskapet kring Bokenäs är representativt för de kustnära odlingsbygderna i Bohuslän. De sedi
mentfyllda sprickdalarna omges av kala berg med tunt jordtäcke. 

samt omfattande gräsmarker och lövskog. Åkern 
är indelad i enkla tegskiftesformer utan egentlig 
systematik. I nordöst förekommer tresäde inoin 
ramen för enkla fredningssystem. 

Västsverige 

Området har stor naturgeografisk variationsrike
dom med stora sedimentslätter i Halland och cen
trala Västergötland, magra ljunghedar i inre Hal

land och södra Västergötland, flera omfattande älv
dalsbygder och ett hårt slitet landskap, i Bohuslän 
ofta utan jordtäcke. Bebyggelsen och kulturmarken 
är organiserad i form av ensamgårdar, byar eller 
spridd bybebyggelse utan fast planläggning, ofta 
knuten till höjdlägen i terrängen. Kreatursskötseln 
dominerar och området har omfattande gräsmar
ker. Åkern låg i allmänhet i ensäde. På sina håll har 
emellertid intrikata tegskiften utvecklats, i första 
hand genom arvsdelningar, t.ex. i inre Bohuslän, 
södra Halland och centrala Västergötland. I östra 
delen av området förekommer flersädesbruk. 
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Gotland Öland och Kalmarområdet 

Kambrosilurberggrund med ett omväxlande jord
täcke, från fruktbar moränlera till hällmarker och 
alvar. Det flacka landskapet ger upphov till omfat
tande träsk- och myrmarker men här finns också 
en hel del skog. Kulturlandskapet kännetecknas av 
enamgårdar, bynivån saknas helt enkelt. Känne
tecknande är också sammanhängande åkrar, ängs
och hagmarker. De senare dominerar landskapet 
totalt. Åkern brukades i två- eller tresäde. 

Kambrosilurberggrund överlagrad av moränlera i 
första hand på Kalmarslätten och nedanför västra 
landborgen på Öland. På södra Öland finns också 
omfattande alvarmarker. Området tillhör det solskif
tade östra Mellansverige med geometriskt regelbun
den bebyggelse. Speciellt Ölandsbyarna har en en
hetlig utformning utefter landborgen eller är belägna 
på Litorina- eller Ancylusvallarna i öster. På södra 
Öland har inlandet utnyttjats för bete och bränsle-

Landskapet vid Bårby borg i Mörbylånga socken. Uppe på kalkstensplatån finner vi alvarmark, ett resultat av mångtusenårig hävd. 
Marken utnyttjades för bete och virkesfångst, något som givit landskapet hed- eller stäppkaraktär. Fornborgen ligger på randen av den 
s.k. landborgen i en sluttning mot väster. Nedanför landborgen finns den bördiga moränleran - ett dramatiskt möte mellan två land
skapstyper. 
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fångst något som givit upphov till en kulturstäpp 
Ölands Stora Alvar. Närmast bebyggelsen låg åkern 
i solskifte brukad i två- eller tresäde. Mellan bebyg
gelsen och stränderna finns omfattande ängs- och 
betesmarker. Lövskog dominerar, särskilt mitt på ön. 

Falbygden 
Domineras av de diabasklädda platåbergen. Där 
kalkberggrunden bestämt jordarten har ofta mo

ränlera bildats, men det finns också magrare jordar 
eller t .o.m. alvarmark. Bergen dräneras genom 
öppna vattenflöden eller i berggrunden, något som 
ger upphov till källor och kalkrikkärr. Falbygden 
tillhör våra äldsta odlingsbygder och har en gam
mal organisation av åker och bebyggelse. I väster 
brukas åkern i ensäde och bebyggelsen ligger oreg
lerad i anslutning till klevar och vattendrag, i öster 
förekommer tresäde i stora byar nära vattendrag. 
Falbygdens byar har ett väl utvecklat men oregel
bundet tegskifte, vars ursprung är okänt. 

Karleby by nära Fa lköping med Ålleberg i bakgrunden. Den långa byn ligger på en klev, dvs. dä r kalkberget slutta r ner mot urberget . Just 
hä r sippra r va tten fram ur berggrunden, vilket resulterar i omfa ttande översilningsmarker och gott bete. O vanfö r byn kan vi se några 
stenka mmargrava r ute i åkermarken. Karleby har va rit bo pla ts fö r männi ko r under å rtusenden. 
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Vänerområdets slättbygder Östra Mellansverige 


Sedimentslätterna runt Vänern karakteriseras av 
lågt liggande bygder under högsta kustlinjen. Be
byggelsen intar oftast krönlägen i terrängen och va
riationsrikedomen är stor, alltifrån små byar till 
stora, oregelbundna agglomerationer, ofta också 
innehållande spridd bybebyggelse. Gräsmarkerna 
är omfattande och odlingssystemen varierar från 
trakt till trakt. Tvåsäde förekommer söder om Vä
nern och på Vadsboslätten, i övrigt dominerar oli
ka former av flersäde. 

Sprickdalslandskap med sedimentfyllda dalgångar 
omväxlande med högre liggande urbergsmorän. 
Bebyggelsen ligger ansluten till höjder i landskapet, 
gärna i syd- eller västläge. Landskapets karaktär 
gör att bebyggelseenheterna oftast är små. Östra 
Mellansverige kännetecknas av geometriskt regel
bundna byar i centrala, öppna områden, annars av 
små, oregelbundna bebyggelseenheter. Åkrarna är 
solskiftade och ligger i tvåsädesbruk. Den sörm
ländska sjöplatån domineras av godsbebyggelse. 

Bebyggelsen i den breda Kräcklingeda len i Nä rke ha r funnit sin pla ts utefter da lsidan, upp mot den skogklädda, grövre moränma rken. 
Mitt i da lgå ngen dra r emellertid Hardemoåsen fra m i landskapet i no rd-sydlig riktning, ett viktigt kommunika tionsstråk sedan urminnes 
tider. Vägen och åsen utgör en enhet . Åsen ha r en va ttenhå llande funkti on och Hardemo kyrka ha r lo ka li era ts till pla tsen fö r en ga m
mal offerkä lla . 
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Västra Svealands skogsbygder 

Ett omväxlande område såväl över som under högs
ta kustlinjen. Det kännetecknas på en gång av stora 
älvdalar, omfattande sjösystem och stora skogsom
råden. Under högsta kustlinjen ligger bebyggelsen i 
anslutning till sjöar och vattendrag, över densam
ma i krönlägen. Bebyggelsen dominerades från bör
jan av ensamgårdar men i samband med folkök
ningen under 1600- och 1700-talen har bybebyg
gelse utvecklats. I några fall har också storgårdar 
bildats. Åkern brukas oftast i flersäde med liten an
del träda, ner till 10%. I norr dominerar ensädet. 
Såväl öster som väster om Dalälven och 1 norra 
Värmland förekommer finnbebyggelse. 

Bergslagen 

Naturgeografiskt varierande område med delar så
väl över som under högsta kustlinjen. Under den
samma är den agrara bebyggelsen lokaliserad till 
älv- och sjöstråk. Över högsta kustlinjen ligger be
byggelsen i krönlägen. Området domineras av bru
ken med järnproduktion och skogskolning. Jord
bruket är på många ställen en komplementär nä
ring. Åkermarkens indelning och brukning varierar 
stort från ensäde till koppelbruk, här finns såväl 
solskifte som oregelbundna tegindelningar. Finnbe
byggelse i norra delen av området. 

Dalarnas odlingsbygder 

Präglas helt av Dalälvens sediment. Under högsta 
kustlinjen (från Siljan och neråt) har odlingsland
skapet många likheter med östra Mellansverige be
träffande bebyggelsetyper och indelning av åkern, 

här förekommer bebyggelsereglering och solskifte. 
Höjdlägena har koloniserats under medeltiden. I 
bygderna utefter Väster- och Österdalälven före
kommer realarv, vilket lett till unika bebyggelse
typer och åkerindelningar. Här föreligger ett myck
et småskaligt tegskifte med instabilt ägande och be
byggelsen består av stora släkt- eller klungbyar 
med upp emot 50 gårdar. Åkern odlas i tre- eller 
ibland i fyrsäde. 

Södra Norrlands kust- och 
dalbygd 

Det är framför allt sedimentjordarna i Ljusnans och 
Voxnans dalgångar samt liknande förhållanden i 
trakterna runt Dellensjöarna jämte områden utefter 
några smärre vattenflöden i norra Hälsingland som 
har givit upphov till en mera betydande odling (se 
bild nästa sida). Under högsta kustlinjen ligger en 
ofta omfattande osystematiskt utformad bybebyg
gelse som är knuten till dal- och sjöstråken, men 
höjdbebyggelse av mindre omfattning över högsta 
kustlinjen förekommer också. De centrala bygderna 
kännetecknas av ett intrikat men osystematiskt teg
system, uppkommet genom successiva klyvningar 
av fastigheterna. Åkern trädas i tvåsädesrytm. Kän
netecknande är också sommargårdar på s.k. bod
land och fäbodar i högre terränglägen. I västra de
len av området förekommer finnbebyggelse. 

Södra Norrlands inland 

Ligger i huvudsak över högsta kustlinjen. Området 
domineras av grov urbergsmorän men här och var 
förekommer finare, sandiga fraktioner, gärna i 
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Här och var i södra Norrland har landskapet under högsta kustlinjen formats genom en kombination av "yngre" tiders materialtrans
porter i vattendrag och inlandsisens arbete i form av omfattande morändepositioner. Resultatet har blivit öppna odlingsbygder lokalise
rade kring höjdstråk bestående av sandig och mjälig jord. På höjdryggen drar vägen fram och där har också bebyggelsen efter hand ut
vecklats. Bilden visar trakten kring Gnarps kyrka i Hälsingland . Gårdarna har svag ägoblandning - ägorna ligger i långa förband längs 
vägen med åkrarna i torra höjdlägen och gräsmarkerna i sänkor. 

krönlägen. Bebyggelsen och odlingen återfinns an
tingen utefter älvdalarna eller uppe på höjdsträck
ningarna. Knappa odlingsutrymmen gör att agrar
bebyggelsen koncentreras till några få platser i 
landskapet, ofta i form av stora byar med svag 
ägoblandning inbördes mellan gårdarna. Åkern 
som drivs i ensäde har liten omfattning medan slåt
termarkerna är desto mer omfattande. 

Mellersta Norrlands kust- och 
dalbygd 

Odlingsförutsättningar finns i Lj ungans, Indals
älvens och Ångermanälvens dalgångar i huvudsak 
upp till högsta kustlinjen samt utefter några smär
re vattenflöden i norra delen av området och nere 
vid kusten i Nordingråtrakten. Den agrara bebyg
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Indalsälvens dalgång är trång med betydande höjder runt omkring. Inte sällan uppgår höjdskillnaderna i landskapet till flera hundra me
ter. Älvsediment har därför lagrats över begränsade ytor helt nära älvsträckningen men ofta också i stor mäktighet med bl.a. nipbildning 
och till älven anslutande raviner som följd. Dessa förutsättningar har betydelse för landskapets skönhet i trakten av Indals-Lidens gam
la kyrka, Medelpad. 

gelsen är helt knuten till dessa sedimentjordar. Så
väl bebyggelse som odling saknar fasta organisa
tionsformer. Enkla klyvningar av fastigheterna är 
vanliga och åkermarken trädas (bl.a. tresäde) utan 
fast gärdesindelning. Lindbruk är vanligt före
kommande. Omfattande gräsmarker i lågt liggan
de terräng. 

Storsjöbygden

Området ligger i sin helhet över högsta kustlinjen. 
Kalkrik moränlera på kambrosilurberggrund har 
möjliggjort uppodling över stora delar av området, 
även i krönlägen. Bebyggelsen ligger företrädesvis 
högt i landskapet eller på terrasser ner mot sjöar 
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Storsjön i Härjedalen med gravfältet Krankmårtenhögen vid de tre tallarna i bildens mitt. Storsjö kapell ligger i bildens övre högra hörn. 
Foto mot väster. 

och älvar. Före 1645 utgjorde området norskt land, 
dominerat av ensamgårdar med i huvudsak särägo
system även om enkla gårdsklyvningar har före
kommit. Tvåsäde dominerar men andra trädessys
tem förekommer också. 

Norra Norrlands kust- och 
dalbygd 

Odlingslandskapet domineras helt av de stora äl
varna och deras sediment nedanför högsta kustlin

jen. Kolonisationen har ägt rum uppströms och här 
och var har större, oregelbundna byagglomeratio
ner utvecklats. Vanligast är dock att bebyggelsen 
intar radbyform utefter älvstråken med svag ägo
blandning mellan gårdarna. Ensäde dominerar helt 
men trädning förekommer i form av lindbruk. 
Åkern har blockform och de större byarna känne
tecknas av en relativt stark ägoblandning utan 
egentlig systematik. 

80 



Tornedalens odlingsbygd 

Odlingsverksamheten är helt knuten till älvsedi
ment under högsta kustlinjen. Bebyggelsen intar 
gärna lägen på leveer och strandvallar och gårdar
na bildar därigenom långa radbyar med ett påfal
lande särägosystem. Åkern drivs i ensäde. Omfat
tande slåttermarker, bl.a. på öarna ute i älven. 

Fjällregionen 

Saknar egentlig odlingsbygd före 1700. 

Fjällägenheten Skaite vid Peuraure i Arj eplogs socken är en av de bosättningar som tagits upp i marginalområdena för odling efter 1700. 
Foto mot öster. 
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Agrara landskap i Sverige med ett 
välbevarat historiskt innehåll 

I kartan på föregående sida görs ett försök att från 
historisk-geografisk synpunkt lyfta fram agrara 
landskap i Sverige som har välbevarade karakteris
tiska äldre drag (jfr kartan på s. 24) och som i nå
gon mening kan anses typiska för den region de 
tillhör. Här har alltså intrycken från olika källor, 
skrifter såväl som fältmaterial, utnyttjats för att 
analysera de i bruk varande odlingslandskapens 
historiska innehåll. Det bör genast påpekas att de 
områden som redovisas på kartan har prioriterats 
på vad jag kallat vetenskaplig grund - de innehåller 
fältformer, detaljer och helheter, som kan anses ha 
vetenskapligt källvärde. Men dessa fenomen skall 
också tillsammans utgöra en geografisk helhet och 
de skall helst kunna upplevas av gemene man. 

Landskapstyperna som presenteras i följande 
text utgörs närmast av hela bygder eller landsdelar. 
I vissa fall har uppmärksamhet riktats mot de land
skap som kan förväntas bli utsatta för drastiska 
förändringar mot bakgrund av den nya livsmedels
politiken, främst s.k. övergångsbygder. Den nya 
jordbrukspolitiken kommer emellertid något ovän

tat att beröra centrala odlingsbygder i landet där 
omfattande omställningsprocesser kan förväntas 
komma att äga rum. Landskap i centralbygder av 
stort vetenskapligt värde finns därför också redovi
sade på den aktuella kartan. 

Agrara landskap som redan genomgått en stark 
negativ förändring (nedläggning av företag, igen
plantering i stor skala etc.) finns inte redovisade. 
Det vetenskapligt intressanta landskapsinnehållet 
inom sådana områden har till stor del redan gått 
till spillo. Den här redovisade kartan med histo
riskt välbevarade miljöer skall sättas i relation till 
den regionalgeografiska indelningen av svenskt 
landskap och svensk bebyggelse, kartan på s. 24 
samt till kartan på s. 70 som redovisar agrarland
skapet kring 1750. Dessa tre kartor utgör grunden 
för det prioriterade urval som återfinns i slutet av 
detta kapitel. 

Det förhåller sig alltså så att mindre områden, 
som utgör vetenskapligt intressanta exempel på 
t.ex. gårds-, by- eller sockennivå, endast undan
tagsvis behandlas i den aktuella värderingen av 

83 



agrarlandskapets innehåll. Det är som nämnts frå
gan om hela bygder som i de flesta fall kräver ett 
framtida stöd för sin överlevnad i den form de har i 
dag. Om bevarandeåtgärder anses relevanta är det 
väl närmast någon form av arealstöd som kan bli 
aktuellt. Men resultatet kan naturligtvis också ut
nyttjas om det blir frågan om att utarbeta riktlinjer 
för att om möjligt säkerställa landskapets viktigaste 
karaktärsdrag. Några specifikt regionalpolitiska 
hänsyn har inte tagits. Områdesindelningen är i hu
vudsak också gjord utan direkt påverkan av indel
ningen i s.k. riksintresseområden inom natur- och 
kulturmiljövården. Men naturligtvis har vissa jäm
förelser med dessa redovisningar ägt rum. 

Inventeringsresultat - vetenskap
ligt värdefulla agrara landskap 

I. Älvdalar jämte några till älvarna 
gränsande jordbruksområden 
Denna grupp av områden domineras helt av land
skapstyperna i Norrland. Genom de naturgivna 
förhållandena och genom ett tämligen enhetligt ko
lonisationssätt - uppströms och ofta med sekundä
ra klyvningar till gårdsgrupper och hela bysamling
ar - kännetecknas landskapsbilden av stark anpass
ning till förefintliga älv- och fjordsediment (under 
högsta kustlinjen), dvs. till mo- och mjälajordar. 
Dessutom ligger själva bebyggelsen ofta i anslut
ning till grövre material i terrasser, strand- och älv
vallar, längs älvfåran. Odlingsutrymmet är i all
mänhet begränsat, vilket förstärker intrycket av by
bebyggelse. Oftast är emellertid ägoblandningen 
svag och Norrland saknar oftast motsvarigheter till 
södra Sveriges byar, som är av hög ålder och med 
fast byorganisation. 

Skiftesverksamheten (speciellt laga skifte) har 

förstärkt den ursprungliga indelningen i handfor
made fastigheter vinkelrätt mot strömriktningen 
där åker, äng och utmark förekommer i långa för
band, räknat från älvstranden. Intrycket av en rad
byliknande bebyggelsetyp dominerar även om ägo
blandningen i åker och äng således är svag. Denna 
bebyggelsetyp har äldre motsvarigheter i bergs- och 
skogsområden på kontinenten (Waldhufen) och i 
marskområden utefter Nordsjökusten (Marsch
hufen). På sina håll, t.ex. där älven utvidgas till sjö
liknande system eller på stora näs, kan större 
gårdssamlingar av klungbykaraktär uppkomma. 
Ägogränserna blir då oftast annorlunda utformade. 

I några fall har rent naturgeografiska förhållan
den fått ligga till grund för bedömningen, t.ex. när 
älvens meandring starkt påverkat landskapsbilden, 
ibland med påtagliga förändringar i bebyggelselä
gena över tiden, vilket bl.a. framgår av äldre lant
mäteriakter. Detta gäller i första hand Klarälven 
men även t.ex. Moälven och Nätraån i Ångerman
land och Emån i Småland. 

Följande områden har valts ut som mest repre
sentativa och värdefulla ur vetenskaplig synpunkt. 
Områden som i sin helhet kan relateras till den giv
na generella beskrivningen får i det följande endast 
en kortfattad beskrivning, medan bygder som avvi
ker från denna beskrivning kan få en något längre 
text. 

a. Landskapet utefter den oreglerade Torneälven 
från Juoksengi och söderut. Ursprungligen stor an
del ensamgårdar, ofta på leveer, sekundärt kluvna 
till byliknande agglomerationer i radbyform - kla
ra paralleller till landskapsutformningen på finska 
sidan. 

b. Kalix älv från Rödupp till Börjelsbyn. Här upp
visar den oreglerade älven ett specifikt landskap 
med tydliga intryck av vattenståndsvariationerna, 
något som påverkar såväl vegetation (ispressning) 
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som markanvändningstraditioner och bebyggelse
lägen. 

c. Råneälven från Gunnarsbyn omges av ett öppet 
landskap med bebyggelse i traditionell gruppering 
och terränganknytning. 

d. Den allra nedersta delen av Lule älvs södra 
strand med stora byar, ofta på älvterrasser, även 
klungbyar i öppnare partier. 

e. I Piteälvens mynningsområde, den s.k. Lillpiteda
len, men också i området kring Svensbyn och Böle 
förekommer stora byar i ett öppet landskap med 
bebyggelsen i typiska, höga terränglägen, antingen 
på terrasser eller i skogsbryn. Nära Piteälvens dal
gång finns ytterligare exempel på öppna jordbruks
byar (t.ex. Sjulsmark) men också välbevarade agra
ra miljöer i skogsområdena nära älven (Korsträsk, 
Muskus). 

f. Skellefteälven. Laga skifte genomfört i form av 
långa förband från älvstranden. Området inklude
rar trakterna utefter Finnforsån och runt Bur
träsk. 

g. Umeälven-Vindelälven. Det är speciellt den oreg
lerade Vindelälven med sin trånga dalgång som är 
intressant i detta sammanhang. 

h. Gideälvens, Moälvens och Nätraåns dalgångar. 
De båda sistnämnda har ett meandrande lopp. 
Agrarlandskapet är därför ofta omväxlande ur 
terrängsynpunkt. Kulturmarken är välbevarad. 
Mellan dessa flodsystem och Ångermanälven åter
finns den s.k. Höga kusten. Här är det främst 
agrarlandskapets anpassning till ett för Sverige 
unikt fjordlandskap som bör framhållas. Området 
kan också vara en bra representant för relativt 
unga landhöjningsbygder utefter Norrlandskusten. 

i. Mellersta delarna av Ångermanälven och Fax
älven med karakteristiska sedimentformationer (ni
por) och ofta mycket begränsade odlingsytor mel
lan älven och skogsmarken. 

j. Indalsälven kring Hammarstrand, bl.a. Ragunda
sjöns botten uppkommen genom tappningskata
strofen vid Döda fallet 1796. 

k. Ljungans dalgång mellan Stöde och Borgsjö. 

1. Ljusnans breda dalgång upp till Färila samt Vox
nans dalgång upp till Ovanåker. Här förekommer 
ofta stora byar belägna på terrasser och grövre se
diment, relativt högt i terrängen, något som ger ut
blick över landskapet, storslagen timmerarkitektur, 
f.d. bodland och fäbodbebyggelse. 

Till denna region räknas också den närliggande 
Dellenbygden och landskapet ner mot Hudiksvall 
samt utefter kustvägen upp mot Gnarp. Dellenbyg
den utgör en välbevarad "Siedlungskammer" med 
ett intressant ortnamnsskick som speglar bebyggel
sen mycket tydligt. Odalbyar, bodland och ut
marksanvändning kan därigenom ännu rekonstrue
ras. De närbelägna bygderna runt Forsa, Hög och 
Hälsingtuna har också ett välbevarat agrarland
skap. Södra delen, runt Forsa, består av terrängan
passade, små bebyggelseenheter, medan området 
norr därom även innehåller större byar med karak
teristiskt ihopbyggda gårdar i ett öppet unduleran
de landskap. I bygderna mellan Harmånger och 
Gnarp har bebyggelsen också en tydlig anpassning 
till fluviala jordar i smärre flodsystem. Byarna lig
ger ofta på långa förhöjningar i landskapet, omgiv
na av lägre partier i terrängen som är utnyttjade för 
bodland och ängsbruk. 

m. Dalälven mellan Avesta och Mora. Området ka
rakteriseras bitvis av stora, öppna mjälaslätter med 
ravinbildningar. Bebyggelseagglomerationer i öpp
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na lägen. Karakteristisk och regionalt enhetlig arki
tektur. 

Österdalälven och den nedersta delen av Väster
dalälven (trakten runt Siljan) utgör i denna grupp 
ett särpräglat område ur bebyggelse- och land
skapssynpunkt. Realarvssystemet har skapat en od
lingsmiljö som veterligen saknar motsvarigheter i 
landet. Det unika ligger i kombinationen av land
skapsutnyttjande (fäbodar, slogmark etc.) och de 
socialt grundade regler och sedvänjor som styrt till
trädet till markresurserna och utgjort grunden för 
fastighetsbildningen. Landskapet befinner sig vid 
eller över högsta kustlinjen och har rik tillgång på 
kalk. Resultatet har blivit en uppodling inte bara 
av älv- och fjordsedimenten runt Siljan och Daläl
ven utan också av de omgivande höjderna. De 
många men små gårdarna (några få hektar öppen 
mark) har inom ramen för realarvet kreerat en spe
cifik miljö som närmast kan liknas vid agrostäder 
på andra håll i Europa. Det finns exempel på upp 
emot 100 hemman eller självständiga hemmansde
lar i samma by. Bebyggelsen omges ännu av omfat
tande öppna marker, främst gräsvall. Små ägo- och 
brukningsytor är typiska för området. Igenväx
ningen är snabb. 

n. Klarälven mellan Edebäck och Sysslebäck. 
Vattendragets meandring i ett "trångt" naturland
skap. Karakteristisk bebyggelseanknytning på båda 
sidor om älvens meanderslingor. 

o. Emåns dalgång. (Emådalen utgör också en del av 
östra Smålands odlingslandskap - se d:o.) 

II. Storsjöbygden 
Kambrosilurbygd med intensiv odling på en helt 
unik latitud - ca 63 grader nordlig bredd och ca 
350 m över havsnivån, något som saknar motsva

righeter på andra ställen på jorden. Gynnsamma 
västvindar bidrar till de goda odlingsförhållande
na. Den kalkrika moränleran runt Storsjön kan 
uppodlas nästan var som helst, vilket lett till ett öp
pet odlingslandskap med vida utblickar. Området 
är i sin helhet beläget över högsta kustlinjen, vilket 
gör att bebyggelsen gärna intar höjdlägen eller 
sluttningslägen (på terrasser) i landskapet. Höjder
nas krön är ofta uppodlade. En vid utsikt över 
Storsjöns öppna vattenytor är kännetecknande för 
bygden. 

Bygden har ett annat särmärke i form av norska 
anor, ett förhållande som på sätt och vis alltjämt do
minerar bebyggelsebilden. Tidigare ensamgårdar 
har kluvits med långa radbyliknande eller klunglik
nande byar (på terrasserna resp. i krönlägena) som 
följd. Ägo blandningen var svag före laga skifte - be
roende på ensamgårdssystemet - och de svenska 
lantmätarna upptäcker att Jämtland till synes redan 
är "storskiftat" när landreformen skall genomföras 
vid 1700-talets mitt. Vid laga skiftet har lantmätar
na valt att låta den äldre strukturen leva vidare. 
Skiftena läggs i långa förband från sjöarna upp mot 
skogsmarken i ordningen äng, åker och utmark. 

På spridda platser runt det centrala kambrosilur
området kring Storsjön finns många bebyggelsehis
toriskt intressanta, "kompletta", äldre odlingsland
skap i såväl Jämtland som Härjedalen. Större områ
den av detta slag omfattas av Kallbygden och Offer
dalsbygden. Men det finns också mindre landskaps
avsnitt av intresse, t.ex. Klövsjö, Österåsen och Ott
sjö by i Jämtland samt flera byar i trakten av Sveg, 
framför allt Duvbergs by och Lillhärdal i Härjedalen. 

III. Östersjökusten och skärgårdarna 
mellan Västervik och Gävle 

Inom detta område kan vi inte längre tala om stör
re, sammanhängande ytor av odlad bygd. Men Ös
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ters1ons skärgårdar och kust kan på sina ställen 
uppvisa ett helt unikt landskap som tidigare for
mats genom mångsyssleri och en mångsidig an
vändning av landskapets naturliga resurser. Därför 
bör alla tänkbara vägar prövas för att vi skall få 
behålla ett skärgårdsjordbruk där det är möjligt. 
Inte minst kan det vara fråga om att stimulera krea
turskötsel och på nytt ta upp mjölkproduktion 
inom området. 

Skärgårdens agrarlandskap kännetecknades av 
en rik ängs- och lövträdsflora, ofta i kalkrika trak
ter - särskilt i norr. Kulturmarken har stark te~ 
ränganpassning och har ur social synvinkel nära 
tätorterna det allra största värde. Ännu kan levande 
rester av äldre landskapsutnyttjande återfinnas 
t.ex. på Gräsö, Söderö och Arholma i norra skär
gården, på Gällnö, Hjälmö och Lådna i mellan
skärgården samt på många platser utefter Öster
götlands och norra Kalmar läns kuster. 

Bebyggelsen kännetecknas av större gårdssamling
ar, en följd av hemmansklyvningar i relativt sen tid. 
Ännu under 1700-talet bestod många av skärgårds
byarna av enstaka hemman eller av små gårdsgrup
per. Fiskebebyggelsen har också uppstått i relativt 
sen tid jämfört med västkustens bebyggelse. Oftast 
rör clet sig om säsongsboplatser som tillhör de man
talssatta gårdarna i innerskärgårdarna. Permanent
bosättning av fiskelägena sker i allmänhet efter 
1700. Några är ännu välbevarade, t.ex. utefter Gäv
lebukten. 

Skärgårdens genuina agrarlandskap existerar 
egentligen inte längre. Mångsyssleri av traditionell 
typ passar inte i en kapitalistisk ekonomi, även om 
mångsyssleriet i skärgården på en del håll tagit ny 
form i samband med fritidsboendet. Inflyttningen 
till tätorterna har emellertid tunnat ut det perma
nenta skärgårdsboendet på de flesta håll. I bästa 
fall kan man ännu återfinna bevarade "pärlor"' i 
ett i övrigt närmast totalt förändrat landskap, t.ex. 
har Östergötlands och norra Smålands kustland

skap miljöer bevarade från äldre tid. De yttre delar
na av Vikbolandet har dessutom ett välbevarat, 
mosaikbetonat och starkt varierat sprickdalsland
skap med hög fornlämningstäthet och många beva
rade bymiljöer (små byar med 2-4 gårdar). 

Mot bakgrund av det sagda har de prioriterade 
områdena inskränkts till att omfatta norra Upp
landskusten ner till i höjd med Norrtälje, inklusive 
de kustnära inlandssocknarna Hökhuvud, Valö och 
nordvästra Börstil samt Södermanlands, Östergöt
lands och norra Smålands kustbygder. Området 
däremellan har praktiskt taget förlorat sin agrara 
prägel. Observera dock det storstadsnära området 
kring Södertäljeviken, där bl.a. socknarna Salem, 
Sorunda och Grödinge har ett relativt intakt agrar
landskap med en blandning av små byar, mindre 
herrgårdar och några gods. 

IV. Mälardalen 
Mälardalen utgörs egentligen av sjön Mälarens drä
neringsområde som berör odlingsbygd jämte några 
intilliggande bygder. Mälardalen kan i det aktuella 
sammanhanget indelas i följande områden. 

a. Det tidigare landhöjningsområdet norr om Mä
laren präglas av ädellövskog (ek). Detta är ett rela
tivt sent koloniserat område med omfattande inslag 
av herrgårdsbebyggelse. På längre avstånd från 
Mälarstranden föreligger emellertid en lång konti
nuitet vad avser bymiljöer, t.ex. i Trögd och an
gränsande trakter som ännu har stark agrar prägel 
med få urbana inslag i landskapsbilden. Detta är 
sprickdalarnas och den styva åkerlerans landskap 
framför andra med smärre, ofta bebyggda morän
öar och perifert liggande trånga dalgångar (meand
rande åar), speciellt norr om Enköping. Åkerytorna 
förändrades visserligen starkt under efterkrigsti
den, men bybebyggelsen (inte sällan geometriskt re
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gelbunden, reglerad) intar ålderdomliga lägen. 
Området har stor fornlämningsrikedom och ligger i 
sin helhet under högsta kustlinjen. 

b. I östra Uppland, utanför den egentliga Mälarda
len, finns en förekomst av kalkrik moränlera under 
högsta kustlinjen som närmast berör socknarna 
Lohärad, Estuna och Söderby-Karl. Detta fenomen 
har medfört en för Sverige ovanlig, närmast "total" 
(> 40%) uppodling av landskapet, även i krönlä
gen. Närmaste motsvarigheter finns i Östergötland, 
Skåne, Danmark och norra Tyskland. Det intensiva 
markutnyttjandet har lett till flera omregleringar av 
mark och bebyggelse. Här återfinns ännu några av 
landets allra bästa exempel på fastlandet när det 
gäller byar i s.k. laga läge. 

c. Vidare uppmärksammas här det välbevarade 
sprickdalslandskapet norr om Stockholm. Det 
ännu högproduktiva agrarlandskapet mellan 
Stockholms förstäder och Arlanda flygplats har 
ännu välbevarade drag, vilket bl.a. beror på att 
bullermattan under Arlanda dämpat exploaterings
takten. Vi möter därför här illustrativa exempel på 
hur människan bebyggt och omformat detta 
sprickdalslandskap, t.ex. utefter Långhundraleden 
och i trakten av socknarna Markim och Orkesta. 
Här finner vi ett av landets fornlämningstätaste 
områden med rikt inslag av runstenar samt omfat
tande stensträngsområden. 

d. De stora Mälaröarna: Svartsjölandet, Ekerö
Munsön, Adelsön, Selaön, Aspön, Tosterön samt 
Oknön och Arnön. Här är det mellansvenska 
sprickdalslandskapet mycket välutvecklat och dess
utom välbevarat när det gäller det traditionella 
agrara utnyttjandet. Området domineras av stor
gårdar och gods men här finns även många by
miljöer. 

e. Trakterna kring Fåsjön och Usken i Västmanland 
tillhör egentligen Bergslagsregionen men de ligger i 
anslutning till Mälarbygden. Området ger exempel 
på öppen Bergslagsbygd med vida utblickar. Sekun
dära bebyggelseenheter på grövre moränmark 
höjdlägen (gamla svedjefall). Den agrara produk
tionen är en förutsättning för att de höga land
skapsvärdena skall bestå. Kan i viss mån jämföras 
med bygderna kring Storsjön och Siljan, fast på 
helt annan agrogeologisk grund och delvis i en an
nan skala. Området anknyts till Mälardalen genom 
de välbevarade övergångsbygderna mellan Nora, 
Frövi, Fellingsbro och Västra Skedvi - sprickdals
landskap med bl.a. utvecklade bytyper (laga läge). 

f. Området mellan Tämnaren och Västerlövsta drä
neras inte i sin helhet mot Mälaren. I norra delen 
finns ett välbevarat odlingslandskap, i huvudsak 
skapat under medeltiden. Sprickdalslandskapet inne
håller här små, oregelbundna byar med karak
teristiska medeltida ortnamn. I den södra delen finns 
kanske fastlandets allra bästa exempel på väl beva
rade byar i laga läge, i detta sammanhang jämförba
ra med Ölands reglerade radbyar. Speciellt kan vi 
framhålla Västerlövsta och Huddunge socknar. 

g. De små och relativt väl avgränsade odlingsområ
dena runt Almunge och Alunda. Speciellt i Alunda
området, som tillhör Olandsåns vattensystem, kan 
kolonisationen av det agrara landskapet studeras 
(förhistoria/medeltid). Karakteristiskt ortnamnsbe
stånd. 

h. Fyrisåns övre vattensystem. Här finns en dal
bygd av stort värde ur bebyggelsehistorisk synvin
kel. Ålderdomliga bebyggelselägen på fluviala sedi
ment och exempel på äldre regionala indelningar 
(hamnar) präglar denna bygd, speciellt i landskapet 
norr om Fyrisåns och Vendelåns sammanflöde. In
tressanta är också de äldre godsbildningar som 
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ännu karakteriserar landskapet. Flera exempel på 
övergivna medeltida stenhus finns också. 

i. Norr om Mälardalen finner vi Tierpsbygden i 
Tämnarådalen med stora, geometriskt regelbund
na, reglerade byar. Flera bevarade fornlämnings
miljöer i helåkerbygd, bl.a. utefter själva åbrinken. 
Bevarade lador från tidigare omfattande ängsbruk. 

j. Välbevarade odlingslandskap förekommer också i 
Rekarnebygden. I första hand bör sjösänknings
landskapet runt Kafjärden och trakten av Råby-Re
karne, en "Siedlungskammer" i sydväst, framhållas. 

k. När det gäller Närkesslätten har drumlinområ
det i sydväst unika drag genom kombinationen av 
natur- och kulturlandskap. De ofta små reglerade 
byarna uppe på drumlinernas sydsluttningar ger, 
tillsammans med de uppodlade moränlerorna där
emellan, landskapet dess särprägel. 

Utanför drumlinområdet har det moderna jord
bruket inte heller förmått ändra landskapsbilden i 
någon högre grad. Även om många byar omvand
las till storgårdar intar bebyggelsen alltjämt ålder
domliga lägen i övergångszonen mellan åkerlera 
och ~orän med de bästa exemplen i Kräklingedal
gången. 

Sjösänkningslandskapet kring den forna Kvisma
ren söder om Hjälmaren är unikt i Sverige genom 
sin omfattning. Det representerar ett framgångsrikt 
projekt under 1800-talet med effekter långt upp ut
efter Täljeån i väster. 

V. Den sörmländska sjöplatån inklusive 
Hjälmarens stränder 
Ännu har inte forskningen kunnat ge svar på frå
gan varför Södermanland avviker gentemot övriga 
Mälardalen när det gäller förekomsten av herrgår

dar och gods. Med undantag för Rekarnebygden är 
praktiskt taget alla byar och skifteslag små till om
fånget. Sällan överstiger byarna 2 mantal i storlek. 
Normalvärdet ligger på ungefär 1 mantal. 

Den extensiva brukningen, som delvis är en ef
fekt av traditionell stordrift, har medfört en stor ri
kedom på ängs- och hagmarker samt gräsrika löv
marker. Om man därtill lägger ett starkt uppsplitt
rat sprickdalslandskap med stor variationsrike
dom, så kan man finna fog för Selma Lagerlöfs be
skrivning av landskapet som "den sköna lustgår
den där ingenting riktigt fick lov att breda ut sig". 
Området kring Långhalsen, Yngaren och Båven 
framstår som den bästa representanten för denna 
landskapstyp, men samma karaktär av landskap 
återfinns också i Vingåkerstrakten, runt Öljaren 
och delvis också runt Hjälmaren. Den sörmländska 
sjöplatån, inklusive Hjälmarbygden, tillhör landets 
fornlämningsrikaste bygder. 

Godslandskapet bör särskilt uppmärksammas i 
detta sammanhang. Flera av de större godsen i Sö
dermanland har begärt omställning av sin produk
tion, vilket i många fall kommer att ändra land
skapsbilden på ett drastiskt sätt. Igenplanteringen 
är på sina ställen omfattande. 

Till detta område har fogats några relativt avskil
da agrara bygder med speciell karaktär - Floda 
(herrgårdar i skogsbygd), Gåsinge - Dillnäs (öppet 
landskap med avvikande stora byar, ibland i laga 
läge) samt trakten kring Aspa löt (flera välbevarade 
by- och herrgårdsmiljöer). 

VI. Nordöstra Småland och södra 
Östergötland 
Ett komplext område med många olika kvalitativa 
inslag. Bortser vi från kustområdet kännetecknas 
landskapet av en ganska omfattande bybebyggelse 
som ofta tillkommit som ett resultat av hemmans
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klyvningar och åtföljande storskiftesverksamhet 
och tomtregleringar under 1700-talet. Här möter 
den bebyggelsemiljö som Astrid Lindgren beskriver 
i Alla vi barn i Bullerbyn, dvs. täta gårdsklungor 
med ekonomibyggnaderna sida vid sida. Under äld
re tider var bebyggelsen mindre koncentrerad. Om
rådet tillhör nordöstra Smålands tresädesbygder. 
Odlingen förekommer delvis över högsta kustlin
jen, vilket medför att bebyggelsen i sådana områ
den söker sig till höjdstråk, s.k. lidlägen, på en del 
håll. Ofta finns åkermarken på långsträckta, drum
linliknande moränhöjder som är uppodlingsbara. 
Dit har också bebyggelsen sökt sig många gånger. 
Men här finns även många ensamgårdar och släkt
relaterade gårdsgrupper i mera perifera lägen. 

Vad som dessutom kännetecknar området norr 
om Emån är en rik gräsmarks- och lövskogsföre
komst, rester av ängs- och hagmarker i olika dege
nereringsstadier, ofta lokaliserade till moränhöjder
nas nedre sluttningar. Även om ängs- och hagmar
kerna minskat kraftigt i omfattning under senare år 
finns ändå många exempel på sådana landskaps
typer bevarade. Detta gäller särskilt om vi jämför 
med det näraliggande området söder om Emådalen. 

Emådalen kännetecknas av en omfattande bybe
byggelse - delvis med stora byar - med medeltida en
samgårdskolonisation i de omgivande skogsmarker
na. Åns meandrande lopp, ofta mellan rika gräsmar
ker, utgör ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden. 

Stångådalen i norra delen av området kan uppvi
sa rika lövskogsmarker, inte sällan i godslandskap, 
som dessutom ofta är fornlämningstäta. På flera 
håll förekommer små uppodlade mikrobygder som 
har karaktären av "Siedlungskammer" (naturligt 
avgränsade, små odlingsområden) av stort bebyg
gelsehistoriskt värde (t.ex. Tjärstad-Kättilstad och 
Hägerstad). Ett sådant slutet, välavgränsat terräng
avsnitt lämpar sig ofta för en integrerad analys av 
fornlämningar, ortnamn, odlingslandskap och be
byggelsens utveckling. 

I övergången mellan skog och slättbygd i mellersta 
Östergötland återfinns fortsättningen på mellersta 
Östergötlands karakteristiska sprickdalslandskap. 
Bland annat finns här goda och mycket vidsträckta 
exempel på väl hävdade, ofta intakta gräsmarker 
med stora, sammanhängande stensträngsområden 
som vittnar om avancerade markanvändningsmöns
ter redan under äldre järnålder. Troligen har vi i det
ta område några av fastlandets mest omfattande ter
rängavsnitt som samtidigt kan uppvisa höga bota
niska värden och ett välbevarat äldre odlingsland
skap med kontinuitet sedan förhistorisk tid. 

VII. Landskapet mellan Jönköping, 
Sommen, Vetlanda, Sävsjö och ner mot 
sjön Rusken 
Välbevarad höjdbebyggelse som ofta utskiftats un
der laga skiftet. Omfattande gräs- och lövskogs
marker. I dalgångarna mot Vetlanda finns ett rela
tivt öppet landskap där tyngdpunkten legat på 
mjölkproduktion. Landskapet präglas därför här 
till stor del av gräsmarker. Tidigare hade området 
tresäde och utgjorde en gränsbygd mellan ensädet i 
söder och tvåsädet i norr med specifik bebyggelse
påverkan. I västra delen, t.ex. kring Vrigstad, finns 
bebyggelse och odling i dalgångar på lägre liggande 
sedimentjordar. 

VIII. Västra delen av Kronobergs län 
Stora delar av det gamla Ensädessmåland som di
rekt ansluter till de i detta sammanhang uppmärk
sammade västsvenska bygderna (område XIII). By
utvecklingen, i termer av bebyggelsekoncentratio
ner, har aldrig varit stark i detta område jämfört 
med norra eller nordöstra delen av landskapet 
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Småland. Därför möter oss idag ett lagaskiftespräg
lat landskap som varierar mellan skog och uppod
lade höjdlägen med traditionellt dispergerad be
byggelse, speciellt i norra delen ( över högsta kust
linjen). Här finns också omfattande rester av ängs
och hagmarker. Trakten kring Åsnen uppvisar en 
något annorlunda odlingsbygd i ett brutet land
skap. Här förekommer sedimentjordar. Flera intak
ta, tätt sammanhållna bymiljöer av 1700-talska
raktär. Traditionell fruktodling i södra delen. Inom 
regionen finns ännu exempel på en välbevarad, äld
re typ av agrar markanvändning. 

IX. Södra Öland, i första hand Alvaret 
De unika, stora reglerade radbyarna och den egen
artade vegetationen, särskilt på Ölands Stora Alvar, 
behöver ingen särskild motivering för ett bevaran
de. Speciellt Alvaret är unikt och har bara (har 
haft?) motsvarigheter på några av de andra stora 
Östersjööarna (Ösel och Dagö) jämte några mot
svarigheter i sydöstra Europa. Här möter vi en 
kombination av unika naturförutsättningar som 
tillvaratagits av människan och utvecklats av henne 
under flera tusen år - ett starkt kulturpräglat land
skap (fornlämningar, äldre bebyggelse, flora och 
fauna) som bygger på mycket specifika naturgivna 
förutsättningar (berggrund, hydrografi och klimat). 
De biologiska värdena har mycket hög dignitet 
även om det äldre kulturlandskapet på sina håll 
uppvisar en långt gången degenerering. Utefter söd
ra Ölands kust finns strandängar hävdade sedan 
urminnes tider. Allt detta tillsammantaget gör att 
att det öländska landskapet tillhör landets mest be
varandevärda objekt. 

X. Gotland 
Här råder likartade förutsättningar som på Öland, 
men bebyggelsen kännetecknas främst av ensamgår
dar och ett specifikt ortnamnsskick där bebyggelsen 
namnsätts genom en kombination av gårds- och 
sockennamn. Bynivån saknas. De rika fornlämnings
miljöerna och de höga botaniska värdena i landska
pet gör att Gotland i sin helhet måste räknas in 
bland de högst prioriterade områdena när det gäller 
agrarlandskapets bevarande på vetenskaplig grund. 

Varken Gotland eller Öland kan i dag anses som 
speciellt hotat när det gäller åkermarkens omedelba
ra framtid, men båda dessa provinser har ett agrart 
präglat landskapsinnehåll av sådan vetenskaplig be
tydelse att alla tecken på regress bör uppmärksam
mas. Ett uteblivet traditionellt nyttjande av t.ex. 
Ölands Stora Alvar eller Storsudret på Gotland skul
le emellertid inom loppet av en generation (40 år) få 
de vådligaste konsekvenser för landskapsbild och 
landskapsinnehåll. Bland annat skulle öarnas omfat
tande gräsmarksarealer komma att försvinna. 

XI. Blekingekusten 
Blekinge har förlorat en stor del av det tidigare 
öppna, kultiverade landskapet. I skogsbygden åter
står bara enstaka, men inte sällan välbevarade, 
rester av ett äldre jordbruk. Särskilt rika inslag av 
denna typ förekommer emellertid i den nordöstra 
delen av landskapet Blekinge. I södra delen ligger 
landskapet under högsta kustlinjen och i den ur
svallade zonen mellan grövre morän och lersedi
ment återfinns ett välbevarat småskaligt och forn
lämningsrikt odlingslandskap. 

Bebyggelsebilden påminner om nordöstra Små
land med likartade effekter av en stark hemmans
klyvning, dvs. små koncenterade bebyggelsegrup
peringar. Dessutom finns en gräs- och lövskogsflo
ra av stort värde just i denna marginalzon, liksom i 
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kustbygden, speciellt i sydost. Om Blekinge skall 
kunna hävda sig som "Sveriges trädgård" krävs 
stora insatser för att denna rest av ett tidigare 
agrart präglat landskap skall kunna överleva. 

XII. Listerlandet 
Området har samma odlingshistoriska bakgrund 
som sydöstra Skåne. Det fanns tidigare ett rumsligt 
samband med Österlen som emellertid brutits ge
nom Kristiandstadsslättens kraftiga uppodling. Sjö
sänkningslandskapet kring Vesan är av stort intresse. 

XIII. Stora delar av Kristianstads län, inre 
och norra Halland, västra Småland samt 
södra delen av Älvsborgs län 
Här möter vi landets areellt sett mest omfattande 
område med vetenskapligt höga skyddsvärden när 
det gäller agrarlandskapets innehåll - inklusive om
råde VIII. Troligen är det brist på alternativa syssel
sättningstillfällen som bidragit till att det agrara 
landskapet inom skogsbygderna i detta stora områ
de behållit mycket av sin traditionella, för att inte 
säga ålderdomliga, karaktär. Förvånansvärt små 
arealer brukad mark är nerlagda sedan början av 
1930-talet. I flera fall kan man påvisa en ökning av 
åkerarealen, troligen dock på gräsmarkernas be
kostnad. Området gränsar till södra och östra Skå
nes jordbruksslätter samt till Bjärehalvön i väster. 

Vad som främst kännetecknar området är att 
åkerareal, ängsmark och hagar har en omfattning 
som i de enskilda fallen många gånger kan jämföras 
med situationen under tiden för andra världskriget. 
Det sagda innebär att vi här har en icke obetydlig 
förekomst av relativt nyligen hävdade ängsmarker 

1amte omfattande betesmarker, dessutom t.o.m. 
kultiverade våtmarker som ännu inte helt degenere
rat. Vidare kan vi nämna bebyggelsens och kultur
markens särprägel. Hägnadssystemen i den södra 
delen av området är ofta intakta och byggda av 
sten, varför det undulerande landskapet har sina ut
seendemässiga paralleller i Västeuropas bocage
landskap. 

En stor del av området ligger över högsta kust
linjen, varför bebyggelsen, liksom i östra Småland, 
intar krön- eller lidläge. Skillnaden ligger främst 
däri att laga skiftet här oftare omformat bebyggel
sen utefter de i nord-sydlig riktning gående morän
höjderna. Byarna har inte sällan förlorat sin inti
ma, täta karaktär och istället givits en utsträckt 
form. Bebyggelselandskapet har därigenom på 
många håll fått en 1800-talskaraktär. 

Längre ner på sluttningarna vidtar de gamla 
ängs- och betesmarkerna och i dalstråken nedanför 
moränhöjderna finns inte sällan lövkärr som tidi
gare utgjort slåttermarker. 

Stora arealer har förr omfattats av ljunghedar, 
bl.a. de s.k. Svältorna i södra Älvsborgs län. Rester 
av detta landskap finns ännu bevarade på sina håll, 
ibland i form av reservat (t.ex. Mästocka). 

Området har i sin helhet stora botaniska och 
växtekologiska värden som emellertid håller på att 
gå förlorade. En hög medelålder bland jordbrukar
na förvarnar om en kommande, snabb nedläggning 
av många företag i skogsbygden. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att södra och 
västra Götalands skogsbygder innehåller många 
exempel på värdefulla äldre odlingslandskap. På 
flera håll utnyttjas landskapet ännu enligt metoder 
som i allt väsentligt grundar sig på det förindustri
ella jordbrukets markutnyttjande. Området har 
hittills inte fått den uppmärksamhet det förtjänar 
i alla fall är det ett försummat område inom den 
geografiska landska psforskningen. 
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XIV. Södra Skånes backlandskap och åsar 

samt Österlen 
Området omfattar tre större skånska karaktärsde
lar som inbördes är olika men geografiskt samman
hängande. Backlandskapet har i sin norra del om
fattande godsområden med lövskogar omväxlande 
med öppna landskap som inkluderar ännu relativt 
välbevarade gräsmarker. Romeleåsen och landska
pet däromkring har kvar mycket av sin forna löv
skogsvegetation. Här finns också några av Skånes 
större gods med omgivande parklandskap. 

Sydöstra Skåne kännetecknas av öppenhet och 
har på många håll en iögonenfallande rikedom på 
lövskog och gräsmarker, en rest från svunna bruk
ningsformer. Här fanns landets största byar i skiftes
lag, upp mot 50 gårdar - ibland fler. På Österlen 
kan dessa specifika bebyggelsemiljöer till viss grad 
änm1 upplevas. 

Kännetecknande för det agrara landskapet inom 
området var variationsrikedomen när det gäller ro
teringssystem, gärdesindelningar etc. I förhållande 
till sydvästslätten hade detta område mindre pro
duktionskapacitet och kännetecknades av markan
vändningssystem av mer diversifierad natur. Cen
tralt, låg den gödslade kornjorden på sina håll om
given av ogödslade åkrar med råg och bovete. Där
efter tog omfattande gräsmarker vid. Det är dessa 
litet mer perifera och inte så intensivt hävdade de
lar av bymarken som i dag ger området dess speci
ella karaktär. På Österlen är därför de "naturliga" 
gräs- och betesmarkerna uppmärksammade. De 
ligger ofta i kuperad terräng och på kalkrik grund. 

XV. Bjärehalvön och Kullahalvön 

Bjärehalvön har tidigare dominerats av ensäde och 
kreatursskötsel. Även om landskapet i dag har en 
öppen karaktär (sen, kraftig uppodling), finns rik

ligt med rester från det äldre utnyttjandet av land
skapet (beten). Den närliggande Kullahalvön kan 
också visa upp en särpräglad, närmast bocagelik
nande landskapstyp nedanför Kullaberg, som en 
gång utgjorde en stor sammanhängande fäladsmark. 

XVI. Mellersta Bohuslän, kustbygden 

Här möter ett öppet, betespräglat landskap, ofta 
med tunt jordtäcke, tidigare av ljunghedskaraktär. 
På många håll består bebyggelsen av ensamgårdar, 
beroende på utflyttningar ur byarna på 1800-talet. 
Området präglas bl.a. av ännu i rik mängd bevara
de stenhägnader. Även om de urbana inslagen nu
mera är frekventa är denna landskapstyp speciellt 
förbunden med de traditionella, öppna betes- och 
gräsmarkerna i Västsverige (före laga skifte). Detta 
finns knappast längre bevarat på andra håll, i varje 
fall inte i så pass stor omfattning som just här. 

XVII. Slättbygderna runt Vänern 

Halvöarna i Vänern, Värmlandsnäs och Kålland(sö), 
utgör välbevarade exempel på sent, helt uppodlade, 
öppna bygder som tidigare dominerats av kreaturs
skötsel. 

XVIII. Falbygden 

Ett av Sveriges intressantaste och innehållsrikaste 
agrara landskap med variation i äldre odlingssystem 
och bytyper. Anpassningen till terrängen är specifik 
med bebyggelsen utefter klevar eller i sänkor. Den 
väldränerade moränleran har möjliggjort en mycket 
tidig uppodling som bl.a. successivt lett till stora, 
välorganiserade bebyggelseenheter (byar i tresäde). 
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Många av bykärnorna återstår ännu. Mest kän
netecknande för Falbygden är kanske trots allt den 
vida utblicken i ett närmast helt öppet landskap. 

På sina ställen har jordtäcket tunnats ut. Dit har 
betesmarken, falan, förlagts. I extrema fall har al
varmark utvecklats. 

Området karakteriseras vidare av platåbergen 
och de specifika hydrografiska dragen i landskapet. 
Vattentillgången är knapp och har styrt lokalisering
en av den agrara bebyggelsen. Bergens diabaskap
por är skogklädda och det vatten som dräneras från 
höjderna ner mot moränlerplatåerna ger på sina 
ställen upphov till kalkrikkärr med värdefull flora. 
Falbygden har få internationella motsvarigheter. 

XIX. Norra Bohuslän, delar av Dalsland 
samt västra och mellersta Värmland 
Detta område kan, liksom skärgårdarna i öster, 
uppvisa en tämligen stark regress på de flesta håll. 
Det är osäkert om någon form av ekonomiskt stöd 
kan rädda jordbrukslandskapet, särskilt i norra 
Dalsland och västra Värmland. 

Här finner man emellertid ännu på många håll 
en öppen, sjödominerad bygd där kulturmarken ut
gör en "omistlig" del. Detta har också turisterna 
upptäckt och särskilt viktigt är det att de litterärt 
ombesjungna bygderna i västra och centrala Värm
land kan få äga fortbestånd i den form de har nu. 
Detta gäller inte minst herrgårdsbebyggelsen utef
ter sjöarna i mellersta Värmland. Något speciellt 
för Värmlands Vänerslätt är nämligen bebyggel
seutvecklingen under 1700- och 1800-talen. Van
ligen klövs enstaka hemman till gårdsgrupper eller, 
i flera fall, kom gårdarna att utvecklas till säterier 
eller mindre herrgårdar. 

De vetenskapliga värdena i detta landskap är 
emellertid begränsade eftersom utvecklingen är sen. 
I huvudsak rör det sig alltså om medeltida ensam

gårdar som i en del fall utvecklats till byar under 
relativt sen tid (under 1600-talet och senare, något 
som bl.a. kan dokumenteras på kartor). På sina 
håll (västra Dalsland) präglas området ännu av en
samgårdar. Bebyggelsehistoriskt kan man påvisa en 
rik förekomst av ödegods (framför allt från medel
tiden). Detta gäller på sina håll även sena tider som 
ett resultat av utvandringen under 1900-talet 
(Dalsland). Genom sin omfattning och sin stora 
sjörikedom har området stora vistelsevärden. 

Ett undantag från denna vetenskapliga bedöm
ning av fältmaterialet utgör Bohuslänsdelen, där 
välbevarade fältformer är en viktig källa för studiet 
av markägandets och markanvändningens utveck
ling under den tid landskapet tillhörde Norge. 

Samman(attning 
Av denna beskrivning och av kartan på s. 82 fram
går att en stor del av Sveriges yta upptas av agrara 
landskap som på ett eller annat sätt har vetenskapli
ga värden för såväl natur- som kulturmiljövården. 
Det kan röra sig om upp emot 20% av den totala 
ytan, om man inkluderar fossila landskap och skogs
korridorer. Alltså kan man dra slutsatsen att bety
dande markanvändningsmönster ännu finns bevara
de från äldre tid, främst ängs- och hagmarker utöver 
den åkerareal som idag är i produktion. Men även i 
en del skogsområden finns rester av äldre bruknings
former. Vidare finns det en hel del äldre bebyggelse
mönster och byggnadstraditioner bevarade. Mot 
bakgrund av den aktuella jordbrukspolitiska diskus
sionen säger det sig självt att den ofantliga areal som 
det här rör sig om till allra största delen kommer att 
starkt förändras inom en relativt snar framtid, an
tingen genom ytterligare rationalisering eller genom 
igenläggning. De ekonomiska ersättningar som för 
närvarande diskuteras när det gäller frågan om land
skapsstöd kan därför betraktas som helt försumba
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ra. Här krävs helt andra ekonomiska insatser om 
frågor som sammanhänger med bevarandet av land
skapsbilden av nämnd omfattning skall kunna reali
seras. Sannolikt rör det sig om miljardbelopp. 

Det är därför helt naturligt att framtida bevaran
deåtgärder bara kan beröra de allra mest värdefulla 
landskapstyperna. Vad som kan betraktas som vär
defullt i sammanhanget kan naturligtvis diskuteras. 
Här har emellertid vissa områden förts fram på vad 
som kallas en vetenskaplig bedömningsgrund. För
hoppningsvis kan redovisningen bidra till formule
randet av en slutgiltig prioritering när det gäller ett 
eventuellt framtida landskapsstöd, t.ex. inom ramen 
för ett riksomfattande natur- och kulturmiljöpro
gram. Avslutningsvis vill jag därför ge exempel på 
odlingslandskap som från den angivna vetenskapliga 
(och i viss mån estetiska) utgångspunkten ändå mås
te anses som Sveriges mest bevarandevärda odlings
bygder, sett inte minst ur ett internationellt perspek
tiv. Kanske kan de utvalda områdena dessutom dis
kuteras när det gäller att bygga upp kulturlandska
pets motsvarighet till naturvårdens nationalparker 
(Nordiska Ministerrådets Miljörapport 1987:3 ). I 
några fall föreligger redan geografisk överensstäm
melse mellan natur- och kulturmiljövårdens intres
sen. Följande områden kan sålunda sägas ha sådana 
värden att de i sin helhet bör prioriteras när det gäller 
framtida hänsynstagande till landskapets innehåll 
och historiska utveckling. Någon inbördes priorite
ring mellan dessa områden är inte gjord. 

D Norrlands älvdalar: Torneå (la) och Kalix (lb) 
orörda älvar måste prioriteras i första hand. Det 
agrara landskapet är en integrerad del i denna 
"oreglerade miljö". I andra hand utpekas Ljusnans 
(Il) breda dalgång med sin särpräglade bebyggelse 
jämte de näraliggande bygderna inom triangeln 
Delsbo-Hudiksvall-Gnarp. Vidare bör norra delen 
av Klarälvsdalen (In), där älvens meandring utgör 
karaktärsdraget, beaktas i sammanhanget. 

D Storsjöbygden (Il) med angränsande landskap. I 
grunden norskt bebyggelsesystem som genom den 
kalkrika moränleran fått en unik utveckling till 
öppna bygder i inlandsläge på nordlig breddgrad 
som saknar motsvarighet. 

D Siljansbygdens landskap (lm) är i stort präglat 
av det s.k. realarvet med stora byar och begränsade 
odlingsarealer. 

D Österjöns skärgårdar (III) är internationellt sett 
unika landskapstyper genom rikedom på kulturmar
ker i en omfattande arkipelag bestående av småöar. 

D De stora Östersjööarna Öland (IX) och Gotland 
(X) är också unika från internationell synpunkt. 
Berggrunden, hydrografin och klimatet utgör grun
den för särprägeln som förstärks genom ensam
gårdssystemet på Gotland och radbyarna på 
Öland. 

D Mälarbygdens sprickdalslandskap (IV). Som ex
empel kan nämnas Markim-Orkestaområdet och 
Trögd. Det finns fler likvärda områden. Någon 
form av urval måste sannolikt ske bland ett flertal 
områden. 

D Den godspräglade sörmländska sjöplatån (V), 
inklusive delar av bygden kring Hjälmaren. Drum
linområdet i sydvästra Närke med karakteristisk 
bebyggelse i laga läge. 

D Falbygden (XVIII). Anknytningen till platåber
gens topografi och hydrografi gör området särpräg
lat. Här finns också en för Europa unik utveckling 
av bysamhällets yttre organisation i form av ett 
specifikt utformat openfield-system före laga skifte. 

D Övergångszonen mellan slätt och skogsbygd i 
Östergötland (VI) med rik förekomst av s.k. fossila 
odlingsspår i ett tidigare betespräglat landskap. 

D Södra Sveriges agrart präglade skogsbygder 
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(VIII, XIII) med rik lövvegetation och i skogslan<let 
isolerade byar i tidläge. Som exempel kan nwd&tra 
och västra Småland samt gränstraktc;una mellan 
Halland, Småland och södra Västergötland anfö
ras. Även här måste sannolikt ett urval ske där 
även andra områden vägs in i diskussionen. 

D Österlen samt norra delen av Kristianstads län 
(XIII, XIV) genom landskapets öppenhet och om
fattande gräsmarker. Det relativt unga ägo
indelningsmönstret i norra Skåne representerar 
1800-talets odlingslandskap i form av stenmurar 
och häckar. 
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a. 

f:::::::1 } Inslag av ädellövskog i stigande 
IT:::! skala från sparsamt till rikligt 
~ förekommande i början av 
~ 1900-talet. 

• 
~ 

Områden med starkt 
inslag av ljunghedar i 
början av 1900-talet. 

d 
}i? 



b. 

[IT] . . 

Områden i Sverige 1902 där> 1 % av 
brukningsenheterna är> 100 ha. 

Områden i Sverige 1966 där medelstorleken 
på brukningsenheterna är > 20 ha . 
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OM KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SVERIGE 

"Kulturmiljöprogram för Sverige" är ett projekt där Riksantikvarieämbe
tet avser att redovisa den kulturhistoriska referensramen bakom det urval 
av områden i Sverige som utpekats såsom riksintressanta för kulturmiljö
vården. Urvalet har skett med stöd av Naturresurslagens regler om hus
hållning med de resurser som vår fysiska miljö representerar och det ingår 
som ett led i kulturmiljövårdens uppdrag att tillvarata det yttre kulturarvet 
- historien som den ger sig till känna i vår yttre miljö - idag och för fram
tiden. 

Det är kulturmiljövårdens uppgift att belysa Sveriges historia - hela 
landets och hela folkets - så som den kommer till uttryck i den yttre mil
jön, i områden och objekt som är tydliga bärare av vårt kulturarv. Till 
stöd för detta anger Naturresurslagen att samhället, i planering och beslut 
om mark och bebyggelse, skall skydda kulturmiljön från åtgärder som 
kan påtagligt skada den. Särskild uppmärksamhet skall ägnas sådana om
råden som är av riksintresse. 1 700 områden har 1987 av Riksantikvarie
ämbetet, efter förslag av länsstyrelserna, utpekats som riksintressanta för 
kulturmiljövården i Naturresurslagens mening. De finns redovisade i 
skriften "Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige" som Riksantikvarieäm
betet givit ut 1990. 

Projektet "Kulturmiljöprogram för Sverige" avser att fördjupa och för
klara den bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseurvalet syftar till 
att förmedla. Det skall ge perspektiv på vad den yttre miljön, som den ter 
sig idag, kan uttrycka av tidigare generationers verksamhet, villkor och 
strävanden. Det skall undersöka hur Sveriges historia ännu speglar sig i 
den fysiska miljön och sätta in det vi ser i de sammanhang vi måste veta 
något om för att uppfatta och förstå vad vi ser. 

För att kunna förvalta det yttre kulturarvet på ett meningsfullt sätt 
måste vi ställa miljöurvalet enligt Naturresurslagen i relation till vår teore
tiska kunskap om miljön som produkt av mänsklig verksamhet över tiden. 
Det är en kunskap som är spridd på många händer och som behöver 
struktureras i nya, tvärvetenskapliga former för att bli tillämpbar på det 
miljötänkande som vuxit fram inom kulturmiljövården och som Naturre
surslagen ger de formella möjligheterna att tillämpa. 

I förberedelserna till "Kulturmiljöprogram för Sverige" ingår den här 
föreliggande skriften i en serie kunskapssammanställningar och förstudier 
på olika områden, vilka skall bilda bas för det samlade programmet som 
avses komma under 1996. 
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