
Den hemlighetsfulla kulturmiljön
Lärarhandledning för skolår 6-9

Riksantikvarieämbetet 
Uppsala kommun 

Uppsala universitet



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

CLp
SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD 

O LJ RIKSANTIKVARIEÄMBETET



INNEHÅLL



DEN
HEMLIGHETSFULLA
KULTURMILJÖN

Kulturmiljön är självklar för oss. Vi vistas 
i den och ser den dagligen. Samtidigt är det 
en dold värld, där det finns så mycket mer 
att upptäcka.

Vår önskan med detta arbete är att inspirera 
till att låta kulturmiljön bli en röd tråd i under
visningen.

Den här handledningen vänder sig främst 
till lärare för skolår 6-9.





Kulturmiljön som en röd tråd 
i undervisningen

Närmiljön kan berätta mycket. Den ger en ram för vardagslivet. Den 
ger förankring och identitet oavsett om vi är födda på platsen eller 
nyligen har flyttat in. Den är också ramen för utveckling. Här möts 
människor från när och fjärran, möten som förändrar samhället. 
Genom att vi lär oss se och förstå vår närmiljö kan vi lättare förstå 
andras kulturmiljöer.

Inom projektet Kulturmiljö och skola har lärare och elever valt att 
arbeta med kulturmiljön genom att börja nära. Eleverna har tittat på 
sina egna hus. De har fortsatt ut i bostadsområdet och lärt sig mer 
om de platser de vistas i varje dag. Trygga i sin närmiljö har de frågat 
sig vem som bodde här förr, innan de kom hit. De har letat spår efter 
människor som en gång levt och arbetat här. Spår i form av gravhögar 
eller bostäder som övergavs för århundraden sedan. Människor, bygg
nader och händelser sätts in i sitt sammanhang. Till sist ställdes frågan, 
hur arbetar de som söker spåren på allvar, arkeologerna? Eleverna 
prövade att själva bli arkeologer för en dag, på en riktig utgrävning. 
Resultatet av elevernas arbete är grunden i de tre handledningar som 
ingår i projektet Kulturmiljö och skola.

Kulturmiljön är en utmärkt utgångspunkt för att arbeta ämnesöver- 
gripande i skolan. Förutom att inrymma natur- och samhällsorien
terande ämnen, svenska och andra språk, kan kulturmiljön också 
inkludera matematik och idrott.

Kulturmiljön är lättillgänglig och gratis. Med sin övergripande 
karaktär och sitt långa tidsperspektiv är den också lämplig för att för
klara större helheter. När eleverna upptäcker sin kulturmiljö förstår 
de att de är en del av en process, en del i en lång kedja av människor 
och händelser som hänger samman. Vi hoppas och tror att det ska 
göra dem mer intresserade av och delaktiga i sin kulturmiljö när de 
växer upp som vuxna.

Kulturmiljön kan tjäna som en ingång inte bara till det övriga 
kulturarvet utan även till demokratin och samhället i stort. Kunskaps- 
och beslutsprocesser förenas. Nya möten skapas mellan elever, ung
domar, experter och beslutsfattare. En utveckling vi alla vill se mer av.

Exemplet matematik
Ofta är matematik svårt att få med då man vill arbeta ämnes- 
övergripande, men kulturmiljön lämpar sig utmärkt för detta.

Att studera en kulturmiljö innebär att man kan beskriva, 
klassificera, jämföra, bokföra ordning, ange positioner och 
se samband mellan företeelser. Alla dessa aktiviteter tillhör 
grundläggande matematiska kompetenser.
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F Radhus G. Lamellhus

D. Fler familj smila

H. Loftgängshus

K. Skivhus
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A. Enplansmlla
Fristående hus med trädgård.

B. 1 1/2-plansviUa
Byggdes vid 1800-talets slut som påkostat boende för överklassen.
Under 1910-talet byggdes hela stadsdelar med mindre villor (egnahemrörelsen). 
Under 1970-talet började man sälja villor som byggsatser som sattes ihop 
på tomten.

C Tvåväningsvilla
Fristående tvåvåningshus med trädgård.

D. Fler familj svilla
Små flerfamiljshus, 1930- och 40-talen.

E. Parhus
Två sammanbyggda, ofta likadana, lägenheter med varsin ingång, vanliga på 
1910-20-talen, men fick också ett uppsving under 1980-90-talen.

F. Radhus
Likadana lägenheter med egen ingång, sammanbyggda i en länga.

G. Lamellhus
Friliggande flerfamiljshus med två eller tre trappuppgångar, vanliga på 1930-talet.

H. Loftgdngshus
Flerfamiljshus, gemensamt trapphus som leder till en loftgång.

I. Sammanbyggda flerbostadshus 
Flerfamiljshus, byggda i slutna kvarter.

J. Punkthus
Friliggande flerfamiljshus med ett trapphus.

K. Skivhus
Åtta till tio våningar höga flerfamiljshus som är parallellställda.
Ofta byggda i betong och vanliga under miljonprogrammet.

Den moderna 
bebyggelsens utveckling

Se närmiljön med nya ögon
Vad finns det för hus där vi bor, när byggdes de och varför? Sådana 
enkla, inledande frågor kan vara ett första steg i utforskandet och för
ståelsen av den egna kulturmiljön.

Ar husen av äldre karaktär eller är området byggt under 1970-talets 
miljonprogrambygge? Vad berättar husen om tankar och ideal i tiden? 
Titta på området med nya ögon. Sätt in det i ett sammanhang och se 
hur vi i alla tider påverkats av vår omvärld.

Fakta:
Under 1800-talet byggdes många städer i samband med industrialismen. Husen place
rades i rutnät med breda gator och rektangulära kvarter. I början av 1900-talet anpas
sade man sig mer till omgivningarna och byggde med svängda gator. Samtidigt anlade 
man mindre ”trädgårdsstäder” i små villaområden. Husen, som alla liknade varandra, 
placerades nära trädplanterade gator. Så kom funktionalismen, där idealet var ljus och 
luft. Flerfamiljshusen byggdes smala, låga och parallella, vända mot ljuset. Husen bäd
dades in i grönska längs svängda gator.

I mitten av seklet växte husen på höjden och byggnaderna placerades runt ett 
gemensamt gårdsrum. Bilismen ökade och de gående fick egna gator. Punkthus blev 
populära. I parkerna placerades skulpturer och lekplatser. Under samma period revs 
gamla centrum, i stället byggdes nya kontorshus, varuhus, parkeringshus m.m. Nya 
förorter och nya centrum etablerades, tanken var att skapa små gemenskaper i det 
stora samhället med mindre skolor, kyrkor och butiker.

Under många år på 1900-talet rådde det en stor bostadsbrist, speciellt åren 
1940-50 i samband med andra världskriget. För att kompensera detta byggde man 
en miljon bostäder under perioden 1965-74. Detta ledde till ett överskott av bostäder. 
Miljonprogrammets områden låg utanför städerna i bergsprängd natur. Nya material 
prövades, bl.a. byggde man hus i betong. Nu uppfördes också många ”egnahem” på 
nerlagda åkrar i utkanten av städerna. I slutet av 1900-talet gick man tillbaka till en 
mer sluten kvartersbebyggelse med den traditionella staden som förebild.
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ÖVNINGAR:
• Ta en tur i er närmiljö och titta på olika byggnader. Ge eleverna i uppgift att doku

mentera en bestämd plats. Det kan vara deras eget bostadsområde eller hus. En plats 
de tycker om eller inte tycker om, en plats där de ofta brukar vara, utsmyckningar etc.

• Titta på hur husen har placerats i förhållande till varandra och i förhållande till 
gatunätet. Sammanställ dokumentationen och se vad de olika delarna berättar till
sammans.

• Låt eleverna forska vidare. När är området byggt? Vem ritade och planlade området? 
Leta i arkitekturböcker och se om ni kan finna rådande stilideal.

• Ta kontakt med museet och fråga om de kan hjälpa er med antikvariska uppgifter 
och fotografier från ert område. Låt eleverna gå på rundvandring och diskutera om 
husen - deras utseende, placering och innergårdar. Varför byggde man hus, kvarter, 
bostadsområden på detta sätt vid denna tidpunkt? Är stil och material enhetligt 
eller är miljön bebyggd under en lång period?

• Låt eleverna reflektera lite över vad de tycker om sin närmiljö. Ge dem i uppgift att 
skriva en kort uppsats om en plats de uppskattar eller inte gillar i området. Varför 
tycker man om en viss plats, men inte andra? Hur skulle eleverna vilja att deras 
mötesplats såg ut? Vem fattar beslut om hur olika områden ska se ut och kan elev
erna själva påverka sin bostadsmiljö, i så fall hur? Låt eleverna fundera, diskutera 
och arbeta med frågorna.

• Be eleverna beskriva en plats för en människa som aldrig varit där.
• Vad finns det i ert område som vittnar om kulturmöten? Titta på arkitekturen, men 

också på affärer, restauranger, folk, mode, skyltar, varor till försäljning, skulpturer etc.
• Med historiska tillbakablickar, kanske med hjälp av gamla fotografier, kan man 

studera hur människor förr använde platsen och hur den har förändrats sedan dess. 
Vad säger användandet om samhällsutvecklingen, vad är förändrat?

• Bygg skalenliga modeller över området.

Den hemlighetsfulla kulturmiljön

Checklista för rundvandringen:
Husens material
Former
Färgsättning
Husens läge
Ljus eller mörk miljö
Estetiska värden, ”fint eller fult”
Fasader och invändiga utrymmen
Konstnärliga utsmyckningar
Skyltar och deviser på byggnader
Arkitekt, byggår m.m.



Foto: Ina Mildner
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En speciell byggnad

Arbetet kring den egna boendemiljön kan fördjupas genom att man 
studerar en speciell byggnad från sekelskiftet till våra dagar. Det kan 
också vara intressant att studera flera olika byggnader med samma 
funktion och se hur de har byggts under olika perioder. Arkitekterna 
har genom sina byggnader velat signalera olika budskap till betraktaren 
och budskapen går hand i hand med samhällsutvecklingen i stort.

Fakta:
Då städerna växte efter industrialiseringen behövde vi fler gemensamma byggnader i 
samhället. Skolor, sjukhus, banker och andra serviceinrättningar uppfördes och fram
stående arkitekter anlitades för att rita husen. Behovet och det stilideal som var i ropet 
just då bestämde hur byggnaden skulle se ut. Klassiskt inspirerad, jugend, national
romantik - stilarna avlöste varandra. Ett gemensamt drag hos sekelskiftets offentliga 
byggnader var att de ofta var påkostade med flera våningar, pampiga stenfasader, 
dominerande entréer och vackert utsmyckade fönsterbågar.

Under 1930-talet slog funktionalismen igenom. Den var en reaktion mot den täta 
stenstaden. Funktionen sattes i första rummet, stilen blev enkel utan några dekora
tioner. Efter andra världskriget tog byggandet ny fart. Kriget var slut, man vågade tro 
på framtiden igen, nya material dök upp och nya politiska tankar påverkade byggan
det. Man satsade på nya centrum i städerna. Funktionen var fortfarande viktig men 
kriget hade medfört en återgång till mer traditionella former och funktionalismen var 
över. Under 1960- och 1970-talen exploderade byggandet. Bergig mark sprängdes 
och åkrar lades igen för att ge plats åt nya hus och de allt fler människor som flyttade 
in från landsbygden. I städernas utkanter anlades moderna centrumanläggningar med 
offentliga byggnader, ofta med fasader av betong. Under 1980- och 1990-talen vände 
trenden och storskaligheten, som var ett resultat av att en miljon bostäder byggdes 
under ett decennium, byttes ut mot ett småskaligare, milj ovänligare byggande.

ÖVNINGAR:
• Välj en byggnad. Låt några elever arbeta med utemiljön och några med innemiljön. 

Vad ville arkitekten/stadsplaneraren med sitt bygge? Hur var det tänkt att
huset skulle användas? Hur har det använts och hur fungerar det idag? Har huset 
förändrats efter behoven? Titta på ombyggnationer etc.

• Dela in klassen i grupper och ge dem olika byggnader att studera i närmiljön. Välj 
gärna byggnader från olika tidsepoker. Låt eleverna dokumentera husen genom att 
rita, skriva och fotografera: tidsålder, arkitektur, färger och alla detaljer från dörrar 
och fönster till utsmyckningar och särdrag. Tillbaka i klassrummet kan de jämföra 
sina resultat och diskutera vilken status de olika byggnaderna haft under årens lopp. 
Fördjupa genom att låta eleverna samla fakta från litteratur och arkiv. Titta på rit
ningar och tekniska detaljer. Finns det fotografier av husen eller liknande hus från 
olika tidsperioder?

• Vilka stilideal rådde för övrigt vid den tid husen byggdes? Hur klädde man sig? Vad 
hade man för möbler? Vilken musik lyssnade man på och vilka böcker var populära? 
Vad var trendigt just då? Låt eleverna forska vidare.

• Titta närmare på det historiska sammanhanget. Vad hände lokalt på orten, i landet, 
ute i världen? Låt eleverna spåra fakta.

• Vad betyder huset idag och vad händer med det i framtiden? Låt eleverna intervjua 
ägare, fastighetsskötare eller någon som arbetar i huset. Be dem göra en framtids
skildring av hur huset kommer att användas om tjugo år.

• Har huset någon betydelse för eleverna själva? Hur skulle de själva vilja använda 
det? Låt eleverna fantisera fritt i novellform, dikter, rap osv.

• Använd huset för att träna språk. Låt eleverna beskriva huset på engelska för en 
person som aldrig varit på platsen.
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Gator och vägar

När man arbetar med den byggda miljön är det intressant att studera 
hur vägarna är placerade i förhållande till hus, centrum etc.

Kommunikation har alltid varit en förutsättning för mänskliga 
möten och kontakter, möten som utvecklat vårt samhälle till det vi 
har i idag. Oavsett var du bor i världen finns det kommunikations
leder, allt från små stigar till stora motorvägar. Vägarna är anpassade 
efter våra behov och behoven har format strukturerna. Ingen missar 
de stora, moderna vägarna som ibland skär genom vårt gamla kultur
landskap, men är man uppmärksam kan man ännu idag finna spåren 
efter de förhistoriska människornas stigar och resvägar. Det kan vara 
omtumlande och tankeväckande att fundera på hur Sveriges vägnät 
såg ut under förhistorisk tid.

Fakta:
Sverige var länge ett väglöst land. Visserligen fanns det rid- och gångstigar men att resa 
till fots eller till häst var tidskrävande. Under forntiden och medeltiden var det mest 
effektiva ressättet att åka på vattenlederna. Ofta var vägarna krokiga eftersom man 
följde terrängen där den var framkomlig. Gravfält och runstenar placerades utmed de 
förhistoriska vägarna så att de som passerade skulle kunna se dem. Under medeltiden 
började bönderna att bygga broar och röja vägar. Man använde sig av de gamla 
vägsträckningarna men fortfarande var vägarna knutna till årstiden. Det fanns en som- 
marväg som löpte längs med åsryggar och liknande för att undvika vattensjuka områ
den och en vinterväg som gick på de frusna myrarna och sjöarna. Speciella vintervägar 
fanns kvar ända fram tills det att bilismen tog över vägarna. Under 1700- och 1800- 
talen byggdes vägnätet ut i samband med att nya näringar växte fram. Man bestämde 
att det skulle sättas upp vägvisare utmed våra vägar, och det kom direktiv om att en 
väg måste hålla en viss bredd. Trafiken på vägarna minskade drastiskt i samband med

att Sverige fick järnväg och återfick inte sin betydelse förrän i samband med första 
världskriget då stor energi lades ner på att bygga nya vägar och att förbättra det befint
liga vägnätet. Under 1920-talet byggde man rakare vägar så att man skulle kunna hålla 
en högre hastighet. Efter andra världskriget anlade man rastplatser vid vägarna, något 
som inte varit aktuellt tidigare. Från och med 1960-talet ökade bilismen explosions
artat. Järnvägarna avvecklades i takt med att vägnätet byggdes ut. Många städer fick 
problem att anpassa sig efter den växande bilismen. Kollektivtrafiken byggdes ut och 
tunnlar och vägar byggdes för att leda trafiken utanför städerna. Gång- och cykelbanor 
anlades och stora parkeringsplatser blev en ny syn i våra bostadsområden.

ÖVNINGAR:
• Kommer det att bli ännu fler och större vägar i framtiden, eller planerar vi för 

mindre biltrafik? Kontakta kommunen och se om det finns någon utvecklingsplan 
över ert område. På planerna kan man ofta få en uppfattning om hur man tänker 
om framtiden när det gäller vägomläggningar, parkanläggningar, nya bostadsområden 
etc. Diskutera med klassen utifrån planerna hur ni tror att det kommer att se ut i 
framtiden.

• Skissa på olika lösningar och idéer när det gäller trafikplanering. Hur tror ni att det 
ser ut i ert område år 2030? Hur vill ni att det ska se ut? Diskutera med eleverna 
om hur de kan påverka frågor om säkerhet och trafik, nu och i framtiden.

• Diskutera miljöaspekten och hur man skulle kunna lösa problem med den ökade 
bilismen. Gör historiska tillbakablickar. Hur löste man den ökade bilismen under 
efterkrigstiden?

• Låt eleverna göra en dokumentation av gator och parkeringsplatser. Hur ser de ut 
idag? Hur såg det ut under 1950- och 1960-talen, vad visar bilder ur arkiv?

• Ett bra sätt att få en uppfattning om vägar och vägnät är att titta på placeringen av 
olika centrala byggnader som man vet att många människor under lång tid har haft 
behov av att komma till. Var ligger kyrkan i samhället? Var ligger skolan?
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• Vill man arbeta med väg- och ortnamn kan man inledningsvis låta eleverna fundera 
på följande: Varför har vi namn på platser? Varifrån kommer just de här namnen och 
hur gamla är de? Samhället har förändrats men vissa namn lever kvar, vilka är gamla 
och vilka är nya? Vad händer med våra ortnamn? Under senare år har det varit
en debatt i vårt samhälle angående ortnamnens bevarande. Rationaliseringar gör att 
Posten allt oftare talar om nummer istället för namn. Låt eleverna fundera över 
konsekvenserna, följa debatten och själva argumentera för eller emot.

• Hur namnges nya platser och finns det några exempel på sådana ställen runt skolan?
• Vad heter gator och torg runt skolan? Har några personnamn? Vilka är eller var per

sonerna? Låt eleverna ta reda på fakta om personerna och skriva och redovisa för 
varandra. Varför är det viktigt med gatunamn? Finns det länder utan gatuadresser 
och hur hittar man då?

• Liknar namnen i Skåne de som finns i Västerbotten? Vilka gatunamn är vanliga i 
Beirut? Be eleverna att samla uppgifter från föräldrar eller släktingar där de berättar 
något om den plats där de föddes. Vad heter gatorna där? Vad vet de om namnen 
och hur man gått tillväga för att namnge gator och torg?

• Ta en karta och sätt upp fakta som eleverna samlat in runt den.
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Kulturminneslagen

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller 
begränsas. Så står det i 1 § 1 kap Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Kulturminneslagen och kulturminnesförordningen reglerar bevarandet 
av fornlämningar, de värdefullaste byggnaderna, kyrkor och värdefulla 
kulturföremål. I KML:s 2:a kapitel styrs skyddet av fasta fornlämningar 
och fornfynd. Fasta fornlämningar är skyddade och tillstånd krävs av läns
styrelsen före ingrepp.

Skyddet av de värdefullaste byggnaderna styrs i KML:s 3:e kapitel. Läns
styrelsen kan förklara särskilt märkliga byggnader som byggnadsminnen. 
För att en byggnad ska bli byggnadsminne krävs att den är mycket välbe- 
varad eller haft en särskild betydelse. Byggnader i statlig ägo kan förklaras 
som statliga byggnadsminnen. I dessa fall beslutar regeringen efter bered
ning av Riksantikvarieämbetet.

Alla kyrkor och kyrkogårdar byggda eller anlagda före 1939 och ett 
begränsat urval kyrkor byggda efter 1939 skyddas av kulturminneslagen. 
Förändringar i kyrkorna, t.ex. fasadrenovering, ommålning eller ombygg
nad interiört samt på begravningsplatserna, t.ex. utbyte av grus på gångar 
till asfalt eller ombyggnad av staket, kräver tillstånd av länsstyrelsen.
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Läsa landskap

Landskapet som läromedel
Landskapen som omger oss bevarar minnen och spår från människans 
historia. Vissa avtryck och berättelser kan låta sig tolkas med mycket 
enkla medel.

Att medvetet och med öppna ögon söka efter hur människor levt, 
arbetat och påverkat landskapet omkring sig räcker ofta för att det ska 
bli möjligt att se saker man aldrig sett förut. Betraktar man landskap 
som arkiv, där spår av mänsklig verksamhet lagras, blir det intressant 
att ställa frågor om landskapen. De blir en lärobok, en källa till kun
skap. De frågor vi ställer leder ofta till nya frågor, men vi får också svar 
- landskapen berättar för oss om vad som ägt rum på den plats man 
besöker. De ger oss delar av vår historia.

Fakta:
På många håll i Sverige är spåren efter de människor som bidragit till att utforma 
landskapet så tydliga att det är möjligt att berätta platsens historia, direkt från de 
avtryck som lämnats på marken. Spår efter husgrunder, gravar, odlingar och hägnader 
kan tolkas. Landskapet blir likt en historiebok som berättar om hur människor levt 
från förhistorisk till modem tid.

Med hjälp av de kartor som lantmätare ritade från 1600-talet och framåt, kan man 
fördjupa sin förståelse av spåren i landskapen. Genom kartorna och de historiska fakta 
de förmedlar förvandlas små och oansenliga vallar, diken och jordhögar till pedagogiskt 
viktiga verktyg. De blir synliga exempel och en bra utgångspunkt för berättelser om 
stora delar av den svenska historien.

När man befinner sig på plats ute i landskapet, intill en jordvall som visar sig vara 
en 300-årig ägogräns, blir man mer mottaglig för berättelser om de människor som 
levde förr och formade landskapet. Miljön och kartorna kan användas för att väcka 
och besvara frågor, exempelvis om var männen befann sig och var kvinnorna arbetade.
I landskapet blir historien levande och intressant.
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Landskapstolkning 
Förhistorisk tid
De tydligaste lämningarna från förhistorisk tid är olika former av 
gravar. Men även spår av odlingar har bevarats från brons- och järn
åldern. Bronsåldern kallas tiden mellan 1800 och 500 f.Kr. och järn
åldern är tiden mellan 500 f.Kr. och 1000 e.Kr. Det kan vara menings
fullt att skilja mellan spår i landskapet som är tillkomna i syfte att 
synas, till exempel gravar, och sådana spår som är omedvetna resultat 
av processer, exempelvis stenrösen eller åkerformer. I fallet med grav
arna var själva graven den primära produkten; gravhögen skulle synas 
och uppfattas av människor. Det är självklart, även för en nutida 
betraktare, att gravhögarna i exempelvis Gamla Uppsala slukade stora 
resurser då de uppfördes. De bär därför på ett tydligt budskap om ett 
hierarkiskt samhälle där makt koncentrerats till en centralort med ett 
starkt inflytande över ett större område. Gravarna byggdes för att de 
som betraktade dem skulle förstå att här fanns makt, rikedom och 
inflytande.

Till skillnad från gravarna är spåren efter odlingar ett oförutsett 
resultat. De spår som exempelvis åkrar lämnat i landskapet och som 
vi än idag kan se, inpräntades inte medvetet av dem som arbetade på 
platsen. Trots att dessa avtryck inte var ämnade att tolkas finns det 
kunskap att hämta ur dessa spår. De är också utmärkta pedagogiska 
hållpunkter att bygga upp berättelser kring.
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På småländska höglandet finns ytor på upp till 100 hektar som täcks 
av en mängd små stenrösen som ligger tätt intill varandra. Vid en fält
vandring i ett sådant område blir man självklart nyfiken: Varför har 
människor lagt stenhögar här? När kom de hit? Under många år var 
det svårt att lämna någon rimlig förklaring till varför stenarna samlats 
till rösen, när det skedde och vilken funktion rösena fyllt. Nu anser 
vi oss veta att de är byggda av människor som röjt mark till åker, och 
att vissa av dessa åkrar började brytas för mer än 2 500 år sedan. 
Människorna hade då inte tillgång till stallgödsel i så stora mängder att 
marken kunde gödslas, därför brukades åkrarna bara i ett par år. Sedan 
lades de i långträda, i kanske 15-20 år, innan de samlat på sig tillräck
ligt med näring för att brukas igen. Under tiden tog brukarna upp nya 
marker intill de gamla, och detta förklarar varför områdena är så stora. 
Människorna som brukade marken på detta vis flyttade runt inne i 
sitt område för att nå till de marker som för tillfället odlades. Husen 
byggde de gärna i en sydsluttning där en yta rensades fri från sten och 
planades ut till ett bra golv. Stenen lades i kanterna mot sluttningen 
och en fyrkantig terrass bildades. Sådana terrasser är möjliga att se 
än idag.



Odlingsrösen i Yttra Berg i Halland.
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Historisk tid
I mitten av 1800-talet var bönderna i Sverige sedan tusen år bofasta 
tack vare stallgödslet. Bönderna gödslade sina åkrar med kreatursgödsel 
vilket medförde att de kunde bruka åkrarna år efter år utan att behöva 
låta dem vila. Deras åkrar liknande våra fast de var ofta mindre och 
hade fler stenrösen. Åkerredskapen lämnade spår i marken som går 
att tolka.

Mitt i bilden från Råshult sträcker sig en slät yta upp från bildens 
nederkant. Den släta ytan möter mark som är mer ruffig. Där syns en 
sättning i marken som går att följa runt hela den släta ytan. Sättningen 
är ett så kallat åkerhak som uppstod då marken öppnades upp till 
åker och en jorderosion satte igång i den bara marken. Ovanför åkern 
band grässvålen med sina rötter kvar jorden, men på åkern makade 
sig jorden neråt vid regnskurar och hård vind. Gränsen mellan den 
brukade och obrukade marken blev så, efter år av odling, mycket 
tydlig. Det finns ytterligare två åkerhak på den yta som tidigare varit 
åker, som skvallrar om hur platsens brukare successivt övergivit små 
bitar av åkern, som då växt igen.

Marken på bilden bär på en berättelse som kan tolkas så här:
Under den tid då landsbygden var som allra mest befolkad, i mitten 
av 1800-talet, fanns det arbetskraft och motivation till att odla all till
gänglig mark som låg nära byn eller gården. För att få fram brödsäd 
var det rationellt att röja den lilla plätten, i den övre delen av bilden, 
fri från sten och med oxe och årder är ja upp den till åker. Ett årder 
liknar en plog, den har en triangulär spets som går ner i marken och

ristar en fåra. Till skillnad från plogen saknar den vändskiva vilket gör 
att den blir lättstyrd. Årder drogs av oxar som var betydligt långsam
mare än hästar. Det behövde därför inte ha varit så svårt att med en 
långsam oxe och med ett lättsvängt årder är ja de mest krångliga mark
stycken till åker. Det är sannolikt att överdelen av den släta ytan 
odlades som åker under 1800-talets mitt.

Nästa åkerstycke ligger i skuggan som slutar i röset runt linden.
Den åkerns historia skulle kunna kopplas till amerikaemigrationen.
När befolkningen minskade drastiskt sjönk efterfrågan på mat och till
gången till arbetskraft, vilket kan ha gjort det orationellt att ge sig upp 
på den översta ytan. Istället lades åkerkanten där det var som smalast 
mellan stenrösena.

Den tredje, något mer markerade åkerkanten, har sannolikt ett sam
band med att hästen och plogen började användas i jordbruket.
Plogens vändskiva vältrade runt jorden vid plöjning så att jordtiltan 
vändes upp och ner. Men vändskivans längd i marken gjorde att plo
gen gärna ville gå rakt fram, vilket ledde till att det blev svårt att 
svänga och styra. Kantfåran lades då hitom stenrösena, eftersom det 
var tekniskt svårt att med plog och den snabba hästen plöja in i smala 
åkervikar. I en miljö som bildens Råshult har ”årsringarna” bevarats i 
landskapet, spår som kan tolkas och öka vår kunskap. Här har moder
na avkastningskrav ännu inte förändrat jordbruket och landskapet.
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Att använda historiska kartor
I Gamla Uppsala är bondebefolkningens historia lågmäld i förhållande 
till stormännens, vars historia basuneras ut av järnålderns gravhögar 
och husterrasser i palatsstorlek. De spår som bönderna lämnat efter sig 
i landskapet är lämningar efter odlingar - matproduktion - och grund
stenar efter bortflyttade hus. För att hitta spåren efter Gamla Uppsalas 
jordbrukare måste vi ta de historiska lantmäterikartorna till hjälp.

Kartöverlägg 1640 och 2002. Tolkningshjälp:
På det historiska kartöverlägget är två tidsåldrar sammansmälta till en 
bild. I botten ligger ett flygfoto från 2002. Ovanpå finns en historisk 
lantmäterikarta upprättad 1640 av lantmätare Mårten Christiernsson 
som ger en glimt av det vardagliga livet i Gamla Uppsala för 360 år 
sedan.

De röda figurerna (a) visar dagens byggnader och de svarta strecken 
(b) nutida vägar. På den gamla kartan syns husen utritade för hand (c). 
Dessa hussymboler är inga faktiska byggnader utan symboliserar en 
hel gård med många byggnader. Åkrar visas som streckade ytor (d) 
omgivna av heldragen linje, och obrukad mark visas som småkullar (e). 
Den tjocka handritade bruna linjen är ett dike (f) i åkern. I sydöst syns 
en stiliserad gärdesgård (g).
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Med hjälp av de sammansmälta bilderna är det möjligt att få ledtrå
dar till var det idag kan finnas spår kvar efter människor som bodde i 
landskapet. Det ger också en möjlighet att analysera och förstå de 
lämningar som dyker upp vid fältvandringar i området.

Då kartan från 1640 jämförs med flygfotot är det tydligt att flera 
hus flyttats. På den plats där de två gårdarna som kallades Kungs
gårdarna låg (h) är det idag en slät gräsbevuxen yta nedanför två stora 
järnåldersterrasser. Här går det att finna spår efter husen som sannolikt 
flyttades bort från tomten vid laga skiftet 1856. Backegården (i) har 
lämnat än tydligare spår efter sig. Här finns grundstenar och tillskapa
de nivåskillnader på flera platser. Mest spännande är det område som 
lantmätare Mårten Christiernsson markerade som åker 1640 (j). 
Tvåhundra år efter att Christiernsson varit på plats kom lantmätare 
Adolf Henning Taube till Gamla Uppsala för att genomföra laga skifte, 
då var åkern nedlagd. Även på den teckning som Truls Arvidsson 
utförde över Gamla Uppsala 1709, och som var förlaga till Johan 
Peringskiölds kopparstick, visades området som tomtmark, inte som 
åker. Därför är det möjligt att säga att marken upphörde att brukas 
som åker någon gång mellan 1640 och 1709. På flygfotot från 2002 
syns heller ingenting på ytan vilket gör den intressant att undersöka. 
Kan det finnas något kvar av den åker som lades igen för minst 300 år 
sedan?
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Flygbild över Gamla Uppsala överlagrad av en jordebokskarta från 1640-61.
Ovanpå de båda kartorna har det även lagts in detaljer från Lantmäteriets fastighetskarta 
(fastighetsgränser, vägar och byggnader). Den hemlighetsfulla kulturmiljön



ÖVNINGAR:
Historien kan vara väl synlig på många platser: Vid ett övergivet torp i skogen med 
källare, vägar och potatisåkrar. I en kohage med husgrunder och åkrar från ett hus som 
flyttades under laga skiftet i mitten på 1800-talet. På en övergiven bytomt där män
niskorna fick flytta på sig på 1600- eller 1700-talet då en herrgård byggdes i närheten.

• Det är viktigt att du lär känna platsen inför fältvandringen. Ta med dig den gamla 
kartan och besök området själv innan du går dit med besökare. Gå igenom området 
och leta efter det du ser på kartan på den plats där kartan visar att det ska finnas. 
Stanna länge på platsen och lär känna den. Då kommer du sakta men säkert att 
förstå mer och mer av den.

• Till en början är det nödvändigt att guida eleverna i landskapet och lära dem att 
det finns berättelser att utläsa i spår och avtryck. En fåltvandring ska helst innehålla 
en eller flera röda trådar kring vilka vandringen byggs upp. Gå inte från ett objekt 
till ett annat utan sök efter de intressanta berättelserna och sammanhangen i 
landskapet.

• Om du tänker dig att genomföra en enklare fältvandring så finns det spår i marken 
som berättar människors historia överallt, men det är klokt att ringa till museet 
för att få tips om bra och lättförståeliga områden att gå i. De trevligaste lokalerna 
brukar vara väl betade hagar där djur håller undan växtligheten. Om det inte finns 
djur på platsen är det viktigt att tänka på att ni går ut på våren innan gräset kommit 
igång och växt över det du letar efter.

• Vill du göra en vandring eller ett projekt där både kartor och landskap studeras är 
det viktigt att hitta ett område som både har bra kartor och ett intressant landskap. 
Det enklaste sättet att få reda på vilka områden det finns kartor över är att gå in på 
Lantmäteriets hemsida, www.lantmateriet.se

• Därefter är det dags att titta på kartorna.
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Var finns kartorna?
Från och med det sena 1600-talet hade de lantmätare som var ute och 
karterade byar och gårdar i uppgift att göra tre versioner av sina kartor. 
En skulle lämnas i byn, en skulle till landshövdingen och den finaste 
skulle in till Stockholm. De kartor som levererades till landshövdingen 
finns idag på lantmäterikontoren i residensstäderna. Kartorna som 
skickades till Stockholm förvaras idag på Lantmäteriet i Gävle.
Där finns således hela landets historiska lantmäterikartor och alla 
som vill arbeta med dem erbjuds plats.

Man kan också vända sig till Riksantikvarieämbetet, 
www.raa.se/dhk eller till närmaste länsmuseum med frågor om kartor.

Var finns det hjälp?
För den som vill ha hjälp med att tolka kartorna och även få stöd vid 
fältvandringar kan det finnas assistans på de lokala hembygdsförening
arna och museerna. Var inte rädd för att ringa och fråga.
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Flygbild över Gamla Uppsala överlagrad av en laga skiftekarta från 1856-57.
Ovanpå de båda kartorna har det även lagts in detaljer från Lantmäteriets fastighetskarta 
(fastighetsgränser, vägar och byggnader).
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Foto: Niklas Cserhalmi

I området där åkem låg på 1640-talet finns 
idag en val synlig nivåskillnad i marken.
Den har uppstått till följd av att olika 
brukare har odlat marken på ömse sidor om 
terrassen. På hitsidan gick Backegårdens 
bonde och drängar med sina oxar och ärjade, 
på andra sidan gick prästgårdens folk. 
Nivåskillnaden uppstod efterhand på grund 
av att jorden makade sig neråt i sluttningen 
på Backegårdens sida, men låg kvar uppe 
på Prästgårdens. Kanten utvisar var gränsen 
mellan Prästgårdens åker och Backegärdens 
ägor gick för 300 år sedan. Gränsen är 
utmärkt som en streckad röd linje. I slänten 
bortom gränsen är spåren av åkrar från 
1600-talet lätta att se, i form av tre terrasse
rade ytor. Lantmätare Mårten Christiemsson 
markerade området som åker 1640, däremot 
visade han inte att den var terrasserad.
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Samhällsutveckling -
kompromiss mellan gammalt och nytt

Ny tid möter gammal tid. Ny kulturmiljö möter äldre kulturmiljö. 
Under alla år har man fått kompromissa mellan bevarande och ut
byggnad när samhället utvecklas. Den kulturmiljö vi har idag är ett 
resultat av ständiga diskussioner som rör bevarande och exploatering. 
Speciellt tydligt är det i de växande storstäderna, med sina allt mer 
utbyggda förorter.

Nya bostadsområden anläggs på äldre förhistoriska gravfält.
Vägar och järnvägar dras genom marker med tusenåriga bebyggelse
lämningar. När man studerar sin närmiljö blir man ofta uppmärksam 
på de värden som ständigt vägs mot varandra när det gäller skyddet 
av våra äldre lämningar och det växande samhället. I dessa samman
hang är det intressant att studera hur skyddet fungerar och hur man 
diskuterar när det gäller utbyggnad och utgrävning.

Foto: Ina Mildner
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Fakta:
För en utgrävning krävs alltid tillstånd. Sedan 1600-talet skyddas våra fomlämningar 
av kulturminneslagen. Se sidan 15.

När något nytt ska byggas måste man alltid ta reda på hur det ser ut i området. 
Finns det en äldre kulturmiljö som behöver skyddas måste olika värden vägas mot 
varandra innan ett slutgiltigt beslut fattas för eller emot exploatering. Länsstyrelsen 
är den instans som håller i utredningen. En arkeologisk utredning startar ofta med 
en rad överläggningar mellan arkeologer, länsstyrelse och det bolag som ska utföra 
exploateringen. Bolaget måste betala utredning och undersökning och det är viktigt 
att alla parter är överens.

Arkeologerna börjar med att gå igenom register och kartmaterial för att sedan 
åka ut på plats. Genom att studera platsens förutsättningar kan de få en första indika
tion på vad det kan ha varit. Nästa steg är att med hjälp av en grävmaskin göra korta 
schakt i marken. Under matjorden kan man hitta spår av de förhistoriska männi
skomas hus, kokgropar, härdar m.m.

Efter denna första utredning har arkeologerna ofta fått en uppfattning om hur 
fornlämningen kan se ut. Sedan är det dags för en förundersökning. Då ska arkeo
logerna avgöra hur stor fornlämningen är och få ett bättre underlag för slutundersök
ningen. Precis som vid utredningen tar arkeologerna hjälp av grävmaskiner. Nu är 
titthålen/schakten längre och det som påträffas analyseras noggrannare. Efter förunder
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sökningen träffas åter alla inblandade parter och diskuterar om, när och hur man 
ska gräva, vad det kommer att kosta och vad det får lov att kosta. Vilka värden kom
mer att gå förlorade och vad kommer vi att få i stället?

Om man beslutar sig för att det ska bli en utgrävning är det dags för en slutunder
sökning. Området grävs ut omsorgsfullt och efter avslutat arbete skriver arkeologerna 
en rapport som lämnas till Länsstyrelsen och andra intressenter. Den äldre kultur
miljön är dokumenterad för eftervärlden. Vägen, bostäderna, köpcentret eller vad 
det är som ska byggas kan byggas.

ÖVNINGAR:
• Titta på kulturminneslagen, vad säger den om skyddet av våra lämningar?

Vem ansvarar för vår kulturmiljö?
• Låt eleverna diskutera bevarande mot förändring. Skapa politisk debatt i klassrum

met utifrån viktiga frågeställningar som rör exploatering. Vad är viktigast - att bygga 
nytt eller bevara? Välj en aktuell fråga i er närmiljö eller skapa debatt utifrån en 
påhittad situation. Hur kan eleverna själva påverka beslut som rör kulturarvet, nu 
och i framtiden?



Foto: Ina Mildner
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Projektet Kulturmiljö och skola

Kulturmiljö och skola har pågått i Uppsala mellan 2001 och 2003. Arbetet har utgått 
från olika kulturmiljöer och sökt vägar att använda dem som en naturlig, ämnesöver- 
gripande del i undervisningen. Elever har deltagit i arbetet både vad gäller styrning 
av projektet och i konkreta uppgifter utanför skolans värld, där idéerna provats fullt 
ut. Syftet har varit att väcka deras nyfikenhet och engagemang, oavsett om det gällt 
att leta rör på skolans vind eller undersöka en fornlämning i kohagen bredvid.

Erfarenheterna från elevernas och lärarnas entusiastiska arbete är samlat i tre 
lärarhandledningar. Vi hoppas att dessa ska inspirera och ge tips till hur ni själva 
kan hitta nya former för att utforska, uppleva och arbeta med er egen närmiljö. 
Lärarhandledningarna utgår från projektet i Uppsala. Två är generellt skrivna medan 
den tredje mer specifikt handlar om miljön i Gamla Uppsala.

Skolans och kulturmiljövårdens mål överensstämmer
Skolans och kulturmiljövårdens övergripande mål ligger i linje med varandra. I läro
planen definieras utbildning och fostran som en fråga om att överföra och utveckla 
ett kulturarv. All undervisning ska också innehålla fyra övergripande perspektiv: det 
historiska, det internationella, det etiska samt miljöperspektivet. Vidare står det att 
undervisningen ska förmedla kunskap om demokratiska värderingar, bedrivas under 
demokratiska former och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och ta 
ett personligt ansvar. Allt detta gäller lika väl kulturmiljövården, där man poängterar 
vikten av förståelse, delaktighet och ansvar för vårt gemensamma arv. Skolan och 
kulturmiljövården har därmed ett gemensamt intresse och ansvar för att kommuni
cera kunskap om våra kulturmiljöer.
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Lärarhandledningar inom projektet:

Den hemlighetsfulla kulturmiljön, Lärarhandledning för förskoleklass-skolår 5.

Den hemlighetsfulla kulturmiljön, Lärarhandledning för skolår 6-9.

Gamla Uppsala - Kulturmiljön som en röd tråd i undervisningen, 
Lärarhandledning för förskoleklass-skolår 9.

Foto: Linda Klementsson
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