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Inledning

projektet ”Digitala historiska kartor” startades 1999 

med syftet att utveckla metoder för bearbetning, analys 

och presentation av digital historisk kartinformation. 

Utgångspunkten för projektet är uppfattningen att 

det finns ett behov av att anpassa kulturmiljövårdens 

olika kunskapsunderlag till de media som den moder

na informationstekniken erbjuder. Detta behov blir 

tydligt om man till exempel ser till samhällsplanering

en, där i stort sett allt planeringsunderlag numera 

hanteras i så kallade geografiska informationssystem 

(GIS). Detta ställer naturligtvis krav på nya metoder 

och arbetssätt även inom kulturmiljövården. För 

Riksantikvarieämbetets del har projekt som ”Digitala 

historiska kartor”, ”Fornminnesinformation” och 

”Bebyggelseregistret” varit sätt att möta dessa nya 

krav.

Arbetet inom projektet ”Digitala historiska 

kartor” har inriktats mot ett antal huvudområden, 

som tillsammans bildar länkar i en kedja av data

fångst. Denna kedja sträcker sig från arkivoriginal till 

en helt GIS-anpassad historisk karta och innefattar 

delmoment som skanning, tillskapande av fungerande 

kanaler för sökning och distribution av digitala kopi

or av historiska kartor samt, slutligen, anpassning till 

GIS genom digital rektifiering och vektorisering. I 

arbetet med skanning och distribution är naturligtvis
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Lantmäteriet en viktig samarbetspartner. Detta sam

arbete innebär bland annat utveckling av tjänster som 

gör det möjligt att via Internet söka, förhandsgranska 

och beställa kopior av historiska kartor i digitalt raster- 

bildsformat. När det gäller själva GIS-anpassningen 

har projektet arbetat med test och utvärdering av 

olika metoder för digital rektifiering av skannade 

historiska kartor och utbildningar i sådana metoder 

för handläggare inom kulturmiljövården. Projektet 

har även genom så kallad begreppsmodellering lagt 

grunden för vidareutveckling av en för kulturmiljö

vården gemensam lagringsstruktur för historiska 

kartdata. Arbetet med begreppsmodelleringen finns 

redovisad i en rapport som kan beställas från 

Riksantikvarieämbetets förlag.

Mycket av projektets arbete har alltså hittills foku

serat på datafångst och tillgängliggörande. Även om 

detta är mycket viktiga delmoment är de naturligtvis 

inga mål i sig. De är medel för att nå fram till målet att 

göra den historiska kartinformationen till ett lätt till

gängligt kunskapsunderlag, som skall vara möjligt att 

analysera och presentera tillsammans med annan kul

turmiljödata och modern lägesbunden information. 

Det är vår övertygelse att den historiska kartinforma

tionen i ett sådant sammanhang kan bidra till att 

utveckla kulturmiljövårdens arbetsmetoder och att 

öka förståelsen för landskapets kulturmiljövärden och 

historiska dimension.

När nu projektet går mot sitt avslutande vill vi 

med föreliggande arbete presentera några av de olika 

tillämpningsidéer som vuxit fram under arbetet. 

Avsikten är att försöka visa hur man kan arbeta ana

lytiskt och presentationsmässigt med historiska kart

data i GIS och tanken är att inspirera mer än att 

instruera. Vi har därför valt att lägga fokus på själva

tillämpningen och dess problem och medvetet tonat 

ned diskussionen kring de tekniska förutsättningarna. 

Samtliga exempel tar sin utgångspunkt i nu aktuella 

tillämpningar och arbetsfält inom kulturmiljövården 

och redovisas i form av artiklar i denna bok och i vissa 

fall även som interaktiva presentationer på den bilag- 

da cd-romskivan.

De olika tillämpningsexemplen tar sin rent geo

grafiska utgångspunkt i sju stycken undersöknings

områden i Syd- och Mellansverige. (Se kartan sid 6.)

Längst söderut, i de skånska slättbygderna, ligger 

Hammarlöv. Här visas ett exempel på hur informatio

nen i 1600- och 1700-talets kartor kan användas 

analytiskt för att komma det dolda kulturlandskapet 

på spåren, i samband med arkeologiska undersök

ningar i fullåkersbygder.

I halländska Köinge undersöks sambandet mellan 

kulturmiljövärden, naturvärden och markanvändnings- 

historia i ett försök att diskutera dagens landskaps- 

förvaltning i ett historiskt perspektiv.

I Tanums världsarv prövas visualiseringsteknikens 

möjligheter när det gäller att förbättra kultur miljö vår

dens argumentation för hänsynstagande till kultur

miljön, i samband med vägexploateringar. Exemplet 

redovisas i artikelform och på bilagda cd-rom.

Den lilla byn Krokshult i Kalmar läns skogsbygder 

utgör exempel på hur digitala historiska kartor med 

enkla medel kan användas i informations- och kun

skapsförmedling via Internet. Byns landskapshistoria, 

kulturmiljö och naturvärden presenteras med hjälp av 

en fingerad hemsida på bifogad cd-rom. En artikel i 

boken ger en kortfattad beskrivning av den lättanvän- 

da teknik som ligger bakom cd-presentationen.

Stenåsa socken på Öland exemplifierar hur tolk

ningar av modern IR-bildsdata (Infraröda flygbilder)
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kan samanalyseras med digital historisk kartinforma

tion. Syftet är att undersöka och kvantifiera föränd

ringar i odlingslandskapet och att ta fram underlag för 

värdering av landskapets historiska innehåll.

Med hjälp av kartor över byn Segerstad, utanför 

Falköping, diskuteras hur historiska kartor och GIS- 

teknik kan användas för miljöhistoriska analyser. 

Exemplet är inriktat på att visa hur förbättrade kun

skaper om det historiska odlingslandskapets hydrolo

gi kan ligga till grund för restaurering och nyanlägg

ning av våtmarker.

I Holms socken i Uppland visas ett exempel på hur 

man på bred front kan närma sig ett landskapsrums 

historia när digital, GIS-anpassad kulturmiljöinforma

tion väl finns tillgänglig i större utsträckning än i dag. 

För att på sikt förbättra tillgången på sådan planerar 

Riksantikvarieämbetet att utveckla en Internetportal 

för distribution av kulturmiljöinformation. Artikeln 

om Holms socken ger en försmak av hur man skulle 

kunna arbeta när en sådan portal är i drift. De data 

som ligger till grund för artikeln kan även upplevas 

interaktivt på den bifogade cd-romskivan.
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Att visa värden

Hotad kulturmiljö 

försvaras med 

hjälp av modern 

informationsteknik

Sven Rentzhog

Hällristningar från Aspeberget. 
Foto: Bengt A Lundberg 2000

Q̂̂
torskaliga infrastrukturella satsningar innebär 

ofta stora påfrestningar på landskapets kulturmiljö

värden. Idag har kulturmiljövården många gånger 

svårt att få gehör för sina synpunkter i planer

ingsprocessen. Kulturmiljövården behöver med andra 

ord hitta nya verktyg och metoder för att bättre nå 

ut med sina argument. Ett sätt är att utnyttja den 

moderna informationsteknikens många möjligheter. 

Syftet med föreliggande studie är att inom ramen för 

en aktuell tillämpning pröva om man med hjälp av 

geografisk informationsteknik kan bidra till att för

bättra kulturmiljövårdens möjligheter att tydligare 

och mer övertygande än tidigare kunna presentera 

och skapa förståelse för landskapets kulturmiljövär

den samt hoten mot dessa, så att exploatörer och 

samhällsplanerare bättre kan förstå dem. Centralt i 

arbetet har varit att arbeta med rekonstruktioner av 

förhistoriska och historiska landskap. Detta för att 

kunna förstärka kulturmiljövårdens argumentation 

för tillvaratagande av kulturmiljön.

Studien är inget beställningsjobb, varken av kultur

miljövårdens företrädare eller Vägverket, och kommer 

inte att användas som underlag i den pågående pla

neringsprocessen. Resultatet skall istället ses som ett 

exempel på hur man skulle kunna arbeta i framtiden 

och inspirera till fortsatt utveckling inom området.
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Undersökningsområdet utgörs av Tanums världs- 

arv vilket i hög grad är aktuellt eftersom Vägverket 

planerar att bygga om E6:an och förslag till nya väg- 

dragningsalternativ i och utanför världsarvet föreligger.

Här nedan följer några exempel på hur den nya 

tekniken utnyttjats för att:

• pedagogiskt kunna presentera den historiska 

utvecklingen i världsarvet,

• tydligt och övertygande kunna argumentera 

för dess värden och

• slagkraftigt kunna peka på olika vägalternativs 

konsekvenser för kulturmiljön.

Metoder och källmaterial
Det första steget i arbetsprocessen består av en utred

ningsfas då det gäller att skapa förståelse och enga

gemang för landskapets historiska utveckling. Ett 

problem man står inför i detta arbete är att landskapet 

bär på en mycket omfattande och komplex utveck

lingshistoria med en mängd olikåldriga spår lagrade 

på varandra. Bara i världsarvet finns cirka 1000 be

varade fornlämningar. Det är därför lätt att beskriv

ningen fastnar i detaljer kring enskilda objekt i land

skapet vilket medför att man många gånger misslyck

as med att lyfta fram de mest centrala och bärande 

strukturerna i landskapet (se figur i).

Ett sätt att försöka undvika att fastna i detaljer 

kring landskapet är att arbeta med rekonstruktioner 

av olika tiders landskap istället för att utgå från be

skrivningar av enskilda fornlämningsmiljöer. För att 

öka tydligheten har vi dessutom tagit fasta på världs- 

arvets två viktigaste utvecklingsperioder: bronsåldern 

samt perioden före 1800- och 1900-talets jordbruks

reformer. Tanums världsarv konstitueras ju framför

allt av de synnerligen välbevarade strukturerna och 

spåren från bronsåldern och bebyggelse och mark

användning som det tedde sig före laga skiftet.

Rekonstruktionerna av landskapet som det såg ut 

under bronsåldern och vid tiden före laga skiftets 

genomförande (i början av 1800-talet) bygger på en 

metod där vi har använt oss av GIS för att bearbeta, 

kombinera och analysera en stor mängd kulturmiljöin

formation. Vid rekonstruktionen av 1800-talslandska- 

pet utgör historiska kartor ett mycket viktigt källmate

rial eftersom dessa till skillnad från övrig information 

är yttäckande och berör hela landskapsrummet. 

Kartorna har också varit betydelsefulla vid rekonstruk

tionen av bronsålderns landskap eftersom de antas 

innehålla information om den tidens markanvändning 

som inte finns att få tag på någon annanstans.

För att förstå bakgrunden till de välbevarade histo

riska bebyggelsemiljöerna och markanvändnings- 

spåren som vi ser framför oss i dagens landskap be

höver man kunna se hur landskapet såg ut innan 

moderniseringen och rationaliseringen av jordbruket 

genomfördes under 1800-talet och 1900-talet. Det 

historiska kartmaterialet från 1800-talets början ger 

här unika möjligheter till inblick i denna tid. Men för 

att kunna rekonstruera landskapet som det såg ut 

behöver den historiska kartinformationen först bearbe

tas. Ett problem man står inför när man översiktligt vill 

presentera de omkring 30 historiska byar som finns i 

världsarvet, är att originalkartorna har en ohanterlig 

skala och innehåller en mycket stor mängd information 

(se exempel på originalkarta i figur 2). För att komma 

till rätta med dessa problem och kunna presentera 

landskapet mer översiktligt, har vi med hjälp av digita

la metoder (rektifiering, georeferering och vektoriser- 

ing) renodlat och generaliserat informationen i de

12 Att visa värden



Figur 1. Kartan visar alla kända kultur- och fornlämningar i det aktuella området. Det stora antalet lämningar visar på en komplex och 
svårtolkad historisk utveckling.
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historiska kartorna. Resultatet blev en småskalig karta 

som översiktligt visar hur det såg ut i Tanums världsarv 

zoo år före vår egen tid och som är direkt jämförbar 

med liknande kartor från idag (se figur 5).

Centralt för förståelsen av världsarv Tanum är att få 

inblick i hur landskapet var organiserat under bronsål

dern. Det är dock betydligt svårare att återskapa land

skap från en tid då det helt saknas samtida kartor som 

visar hur det såg ut. Men genom att digitalt analysera 

stora mängder olikartat källmaterial kan man återska

pa en trolig bild av hur landskapet gestaltade sig under 

bronsåldern. I exemplet nedan har informationen om 

1800-talets markanvändning använts för att rekonstru

era de gräsmarker som antas ha funnits under bronsål

dern. Modellen bygger på antagandet att all mark som 

användes för odling, bete och slåtter under 1800-talet 

och som låg ovanför den tidens havsnivå var produktiv 

gräsmark. Marken hade dock en helt annan karaktär 

och enligt pollenanalyser och makrofossilanalyser fanns 

det både kärr- och hedmarker. Med hjälp av beräkning

ar av markens lutning och avståndet till strandlinjen har 

kärrmarkerna sedan sorterats ut. Resterande områden 

utgjordes antingen av uppstickande berghällar eller gles 

lövskog. För att kunna rekonstruera de områden med 

synligt berg i dagen har 1930-talets flygfoton använts. 

Utgångspunkten har varit att landskapet var så hårt

Figur 2. Storskifteskarta överTegneby 1828-29.1 obearbetad 
form är originalkartorna svårhanterliga p.g.a. sitt disparata 
informationsinnehåll och ohanterliga skala. För att kartorna skall 
kunna presenteras tillsammans i en småskalig karta behöver 
de först bearbetas. Sammanlagt har omkring 60 historiska kartor 
av liknande typ som den vi ser här förädlats för att kunna 

presenteras i en och samma karta (se figur 5).

betat under 1930-talet att det som då var berg i dagen 

var samma uppstickande kala berghällar som fanns i 

och kring stränderna under bronsåldern. För att kunna 

lyfta ur information ur flygbilderna har allt synligt berg 

digitaliserats. Därefter har de omkring 1000 fornläm- 

ningarna sorterats så att enbart fornlämningar från 

bronsåldern återsår. Slutligen har de olika informa- 

tionsskikten byggts samman. För att pedagogiskt kunna 

presentera de rekonstruerade landskapen har kartorna 

därefter bearbetats så att de är möjliga att visualisera. 

Med hjälp av Lantmäteriets digitala höj dinformation 

har en tredimensionell modell över landskapet byggts 

upp. Över denna modell har sedan kartorna med land- 

skapsrekonstruktionerna draperats (se figur 9).

Nästa steg i processen är att precisera och tydlig

göra områdets kulturmiljövärden och att peka på dess 

sårbarhet. Centralt är att lyfta fram och förstärka de 

mest betydelsefulla kulturhistoriska strukturerna och 

sambanden som finns bevarade i världsarvet. Ett pro

blem man står inför i detta arbete är att landskapet 

innehåller en mycket stor mängd lämningar som 

representerar olika förhistoriska och historiska miljö

er, ofta av en mycket komplex natur. För att inte miss

lyckas med att lyfta fram de mest betydelsefulla karak- 

tärsvärdena är det av central betydelse att man arbe

tar med en pedagogisk presentationsteknik.

Med hjälp av GIS-program har den historiska 

landskapsinformationen analyserats emot bevarade 

lämningar och spår i dagens landskap. Betydelsefulla 

och bärande strukturer och drag har sedan lyfts fram 

och presenterats på generaliserade moderna kart

bilder. Centralt har varit att utveckla användningen av 

visualiseringsteknik i kombination med den tematiska 

kartbilden som en bärande del av presentationen (se 

figur 10-11).
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Figur 3. Med hjälp av Lantmäteriets terrängkarta får man en god bild av hur landskapet ser ut idag. Centralt ser vi den uppodlade 
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Figur 4. Bilden visar ett område på gränsen mellan den historiska inägo- och utmarken intill den berömda hällristningshällen i Vitlycke. 
Karaktäristiskt för området utanför slätten är den omfattande busk- och skogsvegetationen. Foto: Bengt A Lundberg 2000

Det sista steget i processen är att precisera och 

slagkraftigt presentera eventuella konsekvenser för 

kulturmiljön vid en exploatering. Analysen ser själv

klart olika ut beroende på vilken typ av exploatering 

som föreslås. Mindre exploateringar påverkar miljön i 

begränsad omfattning och konsekvenserna för kultur

miljön blir relativt enkla att påvisa. Betydligt svårare 

och mer komplext blir det när man som i det här fal
let arbetar med areellt sett mycket stora exploatering

ar. För att lyckas få gehör för de olika alternativens 
konsekvenser är det av central betydelse att argumen

tationen för och emot de olika förslagen är tillräckligt

tydliga och pedagogiska så att planerare och exploa

törer kan förstå dem. I studien presenteras ett exempel 

där man använt sig av modern visualiseringsteknik för 

att lyckas med detta. Centralt i arbetet har varit att 

försöka precisera konsekvenserna av den miljömässiga 

påverkan på kulturmiljövärdena för att på så sätt 

tydligt kunna visa hur de olika vägdragningsalterna- 

tiven påverkar det vetenskapliga värdet, upplevelse

värdet och de uppställda målen för kulturmiljön (se 

figur 12-15).

I figur 3 till och med 5» kan man följa en pre

sentation av de exempel som tagits fram i samband

Digitala historiska kartor 17
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Figur 6. Bilden från 1911 visar samma vy som fotografiet från 2000 och är tagen på gränsen mellan den uppodlade slätten och den bergiga, 
trädfria och hårt betade ljungbeväxta utmarken. Observera den stora skillnaden mot dagens utmark som är kraftigt igenvuxen och förskogad (se 
figur 4). Centralt i bilden syns den berömda hällristningshällen i Vitlycke. Foto: okänd 1911

med utvecklingsarbetet. De rekonstruerade landskaps

bilderna utgör basen i presentationen, och textbeskriv

ningarna har medvetet hållits korta. För att förstärka 
bilden ytterligare har även fotografier använts för att 

mer levande beskriva landskapets karaktär under 

olika tider. Fotografierna som använts skall illustrera 

representativa exempel på de bevarade kulturmiljöerna

som lyfts fram. Slutligen har visualiseringen av de olika 

landskapen gjorts i både två och tre dimensioner. 

De tredimensionella bilderna har framförallt använts 

för att öka möjligheten att förstå landskapsbildens 

stora betydelse för kulturmiljövärdet i världsarv 

Tanum.
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Figur 7. Kartan visar en rekonstruktion av bronsålderns landskap. Den idag uppodlade slätten var då en inre havsvik med vegetationsfattiga 
kobbar och skär. På de renspolade hällarna längs de västra stränderna ristade man in hällristningarna. Området med hedmarker och kärr i öster 
utnyttjades för slåtter och bete. Här fanns också den tidens boplatser.
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Figur 8. Bilden visar ungefär hur det skulle ha sett ut om området intill hällristningshällen i Vitlycke hade kunnat fotograferas på bronsåldern (ca 
1000 f.kr.). Hällristningen låg då på sluttningen ned mot en havsvik som bildade ett smalt sund i den nuvarande älvdalgången mellan museet 
och hällristningshällen. Foto: Britt-Marie Franzén 2001

Landskapets historiska utveckling
Tanums världsarv är beläget cirka tre mil söder om 

Strömstad i norra delen av Bohuslän och är en av 

Bohusläns största jordbruksbygder. Platsen har en lång 

och innehållsrik förhistorisk och historisk utveckling 

vilket bland annat avspeglar sig i det mycket stora 

antalet bevarade lämningar från stenåldern och framåt. 

De mest centrala historiska utvecklingsdragen och det 

som konstituerar världsarvet är emellertid de synnerli

gen välbevarade spåren och strukturerna från brons

åldern (1800-500 f.kr.) och de bevarade dragen från 

den historiska perioden före 1800-talets jordbruks

reformer, som de avspeglar sig i den nutida bebyggel

sen och markanvändningen. För att bättre kunna läsa 

tidsdjupet och förstå hur dagens jordbruksslätt och 

dess omland har sin bakgrund i bebyggelsen och land

skapets utveckling under bronsåldern och historisk tid 

har landskapen från dessa tider rekonstruerats.
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Figur 9. Bilden längst upp visar dagens landskap. 
Den mellersta det tidiga 1800-talets landskap. 
Röda markeringar representerar by- och gårds- 
centra och svarta platsen för torp. Den nedersta 
bilden visar en rekonstruktion av bronsålderns 
landskap. Gul färg är hällristningar. Blå färg är 
gravrösen och röd färg är boplatser. De tredimen
sionella bilderna ger tillsammans en god bild av 
hur landskapet har förändrats i världsarv Tanum, 
från bronsåldern och fram till idag och vilka 
strukturer i landskapet som är oförändrade. I 
kartan kan man t.ex. följa hur dagens uppodlade 
slätt förvandlas från 1800-talets åker- och ängs- 
bruk till bronsålderns havsvik.
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Tanum idag

Idag består området av en central öppen slättbygd 

som förgrenas i flera mindre dalbygder. Slatten är 

genomskuren av flera mindre älvar och den lerfyllda 

och uppodlade slätten omgärdas av uppstickande 

glaciärslipade bergkullar av granit med skog- och 

buskbevuxna sprickdalar däremellan. Området är 

fortfarande en levande jordbruksbygd med flera akti

va jordbruksföretag. Bete bedrivs i mindre omfattning 

och då nästan undantagsvis på före detta åkermark 

ute på slätten (se figur 3, 4 och 9).

Tanum under tidigt 1800-tal

Vid 1800-talets början bestod den uppodlade slätten till 

skillnad mot idag av både åker- och ängsmarker. Slätten 
var också betydligt mer småbruten än idag. Åkrarna var 

parcellsindelade och olika markslag avgränsades av 

stenmurar. Byarna och gårdarna var precis som idag 

belägna på och i anslutning till slätten. På gränsen till 

utmarken fanns ett större antal torp varav huvuddelen 

idag är övergivna. Utmarken var i det närmaste trädfri 

och mycket hårt betad (se figur 5, 6 och 9).

Tanum under bronsåldern

Under bronsåldern (för omkring 3000 år sedan) ut

gjordes dagens uppodlade lerslätt av en havsvik. 

Landskapet präglades av ett skärgårdslandskap. Intill 

stränderna i framförallt öster fanns omfattande områ

den med hedmarker och kärr som lämpade sig väl för 

bete och slatter. I detta område fanns huvuddelen av 

boplatserna. Området i väster användes framförallt 

för kultiska ändamål. Här ristades ett stort antal häll

ristningar på de renspolade hällarna intill och i när

heten av havsstranden. I ett pärlband på de uppstick

ande bergshöjderna runt havsviken låg monumentala 

gravrösen (se figur 7, 8 och 9).

Kulturmiljöns värde och dess sårbarhet
Hällristningarna i Tanum fördes in på världsarvslistan 

1994. Världsarvskommitténs motivering löd: ”Häll

ristningarna i Tanum är enastående exempel på brons- 

ålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av motiv ger 

sällsynta bevis för många aspekter av livet under 

europeisk bronsålder. Landskapet i Tanum vittnar om 

en obruten bosättning i området som sträcker sig över 

åtta tusen år av mänsklig historia.” Den bevarade 

landskapsbilden är med andra ord lika betydelsefull 

som hällristningsbilderna. Värdet i hällristningsbilder- 

na är relativt enkelt att skapa förståelse för. De talar 

i mångt och mycket för sig själva. Svårare är att peda

gogiskt och övertygande förklara värdet i landskaps

bilden. Här nedan följer några exempel på hur 

modern visualiseringsteknik använts för att lyckas 

med detta.

Vilka värden/samband i dagens landskapsbild har stor 

betydelse för förståelsen av bronsålderns landskap?

Det visuella sambandet mellan miljön i väster som 

domineras av hällristningar och den i öster som domi

neras av boplatser är av stor betydelse för förståelsen 

och upplevelsen av hällristningsmiljöerna i världsarv 

Tanum. Den uppodlade slätten motsvarar dåtidens havs

vik, och den gräs- och skogbevuxna övergångszonen 

med de kala uppstickande hällarna, mellan slätten 

och de bergiga utmarksområdena i öster och väster, 

gestaltar bronsålderns boendeområden intill och i när-
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Exempel på bevarad boplatsmiljö 
Foto: Britt-Marie Franzén 2001

heten av dåtidens stränder samt de religiösa och kult

iska platser som hällristningarna representerar.

Det funktionella och rumsliga sambandet mellan 

produktionslandskapet i öster och det sakrala land

skapet i väster kan bara förstås om den omgivande 

slätten bibehåller sin öppna och obrutna karaktär 

och miljön med de bevarade bronsålderslämningarna 

(gravar, boplatser, hällristningar etc.) finns bevarade i 

en helhetsmiljö (se figur io)

Exempel på bevarad hällristningsbild. 
Foto: Okänd 1991

Exempel på bevarad hällristningsmiljö. 
Foto: Bengt A Lundberg 1989

Exempel på bevarad gravmiljö. 
Foto: Britt-Marie Franzén 2001
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Omrade som domineras 
av bevarade boplatsmiljöer 

® från bronsåldern
Omrade som domineras av 
bevarade hällristningsmiljöer 
från bronsåldern

Vitlycke museum

Bevarade strukturella 
samband mellan 
produktionslandskap 
och sakralt landskap

o
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Figur 10. Bilden visar de kulturmiljövärden som har stor betydelse för förståelsen av bronsålderns landskap. Informationen har 
generaliserats och förstärkts i presentationen för att tydligare framhäva de mest centrala strukturella sambanden.
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Område med bevarad och brukad 
historisk inägomarksmiljö

Område med bevarade 
torpmiljöer och hägnads- 
system i övergångs-

X zonen mellan inago 
(I och utmark

O

Område med bevarade 
och brukade historiska 
by- och gårdsmiljöer

Figur 11. Kartan visar hur vi med hjälp av en generaliserad bild försökt lyfta fram och tydliggöra de mest betydelsefulla kulturmiljö
värdena från tiden före 1800-talets jordbruksrationaliseringar.
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Exempel på inägomarksmiljö 
Foto: Jan Norrman 1990

Exempel på historisk bymiljö 
Foto: Britt-Marie Franzén 2001

Exempel på utmarkshägnad 
Foto: Britt-Marie Franzén 2001

Vilka värden/samband i dagens landskapsbild 
har stor betydelse för förståelsen av det historiska 
landskapet som det såg ut i början av 1800-talet?

Det är inte bara hällristningarna och bronsålderns 

landskap som konstituerar världsarvet utan också den 

långa kontinuiteten i bebyggelsen och markanvänd

ningen, vilket framförallt ger goda möjligheter att för

stå landskapets utformning vid tiden före 1800- och 

Exempel på torpmiljö 1900-talets jordbruksreformer. Det kulturhistoriska
Foto: Britt-Marie Franzén 2001 värdet i området ligger framförallt i områdets väl-
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bevarade och fortfarande brukade by- och gårdsmiljö- 

er med vidhängande odlingsmarker och i de välbeva- 

rade utmarksmiljöerna i övergångszonen mellan den 

brukade odlingsmarken och skogsmarken i öster. Den 

senare bland annat med bevarade hägnader bestående 

av stenmurar mellan den historiska inägo- och utmar

ken och fossila spår efter den tidens markanvändning. 

Men också de många välbevarade torpmiljöerna i 

samma område (se figur ii).

Kulturmiljöns sårbarhet
För att kunna tolka, förstå och uppleva odlingsland

skapet som det tedde sig under bronsåldern eller den 

historiska perioden före 1800-talets och 1900-talets 

jordbruksreformer krävs att de välbevarade miljöerna 

med landskapsstrukturer och lämningar efter den 

tidens bebyggelse, markanvändning och religiösa och 

kultiska aktiviteter på slätten och i b rytzonen mellan 

skogsmark och odlingsmark i öster behålls så intakta 

som möjligt.

Exempel på hotbilder i detta sammanhang är väg- 

och j ärnvägsdragningar på slätten eller i brytzonerna 

samt nedläggning av jordbruksföretagen med igen- 

växning av jordbruksmarken som följd. Andra är att 

miljön med hällristningar dessutom är känslig för luft- 

och vattenföroreningar, varför all ny verksamhet som 

bidrar till försämring av luft- och vattenkvalitén starkt 

hotar bevarandet av kulturmiljövärdena.

Konsekvensanalys
Genom Tanums världsarv planerar Vägverket att 

bygga om E6:an och har föreslagit flera olika alterna

tiva sträckningar som alla mer eller mindre berör 

världsarvsområdet. Framförallt har två huvudalterna

tiv diskuterats. Det västliga alternativet (röd 23) följer

en sluttning öster om tanumsslätten och utnyttjar den 

redan färdiga påfarten vid Tanums Hede. Det östliga 

alternativet (röd 4) löper genom ett område med ber

giga skogsområden en bra bit öster om tanumsslätten 

(se figur 13 och 15). Det första alternativet förordas av 

Vägverket medan det andra förordas av UNESCO och 

kulturmiljövårdens företrädare. För att kunna disku

tera de olika vägalternativens konsekvenser behöver vi 

titta närmare på de olika alternativens sträckningar 

genom världsarvsområdet och hur de påverkar de 

bevarade strukturerna och spåren från bronsålderns 

landskap och landskapet som det tedde sig före 1800- 

talets och 1900-talets jordbruksreformer. Vi behöver 

också studera vad som händer med landskapets 

karaktärsvärden med bevarade visuella och funktio

nella samband vid en eventuell vägdragning enligt de 

två föreslagna sträckningarna. Se figur 12-15 och 

tabell i och 2 som illustrerar detta samt den bifogade 

cd-romskivan, med vars hjälp man ges möjlighet att 

följa med på en flygning längs de föreslagna väg- 

sträckningarna i bronsålderns, 1800-talets och dagens 

landskap.

Figur 12. Kartbilden visar tydligt att stora delar av miljön med brons- 
åldersboplatser skadas om vägen dras fram enligt det västliga 
alternativet (röd 23) och hur vägen skapar en barriär som bryter 
sambandet mellan boplatsmiljöerna i öster och hällristnings- 
miljöerna i väster. Observera hur det östliga vägalternativet (röd 4) 
passerar utanför området utan att skada miljön.
Den med svart markerade vågiga linjen markerar det område där 
väg röd 23 förstör bevarade lämningar. Området som markerats 
med en blå linje representerar ett område som domineras av beva
rade boplatsmiljöer. Området som markerats med en grön linje 
representerar ett område som domineras av hällristningsmiljöer.
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Vitlycke museum
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Borttagande och förstörelse av 
boplatsmiljön från bronsåldern

Rumsliga och visuella samband 
mellan boplatsområdet och 
hällristningsområdet bryts
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Figur 13. I övergångszonen mellan bergen i öster och havsviken i 
öster fanns ett område med omfattande hed- och kärrmarker. I 
detta område var boplatserna lokaliserade. Stora delar av miljön 
med boplatser är fortfarande bevarad. I kartan ser vi hur väg röd 23 
skär rakt igenom detta område och förstör stora delar av den beva
rade miljön.

Figur 14. I bilden ser man tydligt hur det västliga vägalternativet 
(röd 23) förstör och tar bort stora delar av den välbevarade miljön 
med torplämningar, markanvändningsspår och hägnadssystem i 
gränszonen mellan den historiska inägo- och utmarken. Det 
föreslagna östliga vägdragningsalternativet (röd 4) påverkar däremot 
miljön i mycket begränsad omfattning. Den med svart markerade 
vågiga linjen markerar det område där väg röd 23 och röd 4 förstör 
bevarade lämningar. Det orangefärgade området representerar ett 
område med välbevarade strukturer och spår efter bebyggelse och 
markanvändning i övergångszonen mellan inägo- och utmark. De 
röda hussymbolerna företräder bevarade och brukade historiska by- 
och gårdsmiljöer. Det rödstreckade området markerar bevarade och 
brukade historiska inägomarksmiljöer.
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Miljön med välbevarade lämningar 
efter den historiska tidens 
bebyggelse och markanvändningen 
förstörs
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Figur 15. I bilden ser vi hur väg röd 23 löper i övergångszonen 
mellan det tidiga 1800-talets inägo- och utmark och hur den 
passerar rakt igenom ett stort antal av de välbevarade torpmiljöerna. 
Den östliga vägsträckningen (röd 4) däremot skadar bara i mycket 
liten omfattning denna miljö.
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Konsekvensanalys röd 23

Borttagning och förstörelse
Borttagning av ett stort antal bevarade strukturer 
och spår från forntid och historisk tid minskar kraftigt 
det pedagogiska och vetenskapliga värdet av världsarvet.

Visuellt samband
Vägen förstör möjligheten att uppleva det visuella 
sambandet mellan miljön med boplatser i 
öster och hällristningar i väster. På en sträcka kommer 
vägen att exponera sig mot Tanumsslätten och 
några av de mest kända hällristningsmiljöerna.

Strukturella samband
Den nya vägen fragmenterar kulturlandskapet och 
skär sönder den homogena kulturhistoriska miljön.
Möjligheten att uppleva och förstå landskapet i vilka 
hällristningarna skapats försvåras genom att delar av 
slätten som representerar havsviken skärs sönder av 
vägen och den förhistoriska grav- och boendemiljön 
i öster bryts sönder. Gamla bebyggelseenheter och förståelsen 

av det funktionella sambandet mellan t.ex. gårdar och torp 
försvåras genom att vägen bryter sambandet mellan 
dessa.

Konsekvensanalys röd 4

Borttagning och förstörelse
Borttagning av ett litet antal spår från forntid 
och historisk tid minskar marginellt det 
pedagogiska och vetenskapliga värdet av världsarvet.

Visuellt samband
Den visuella påverkan blir liten genom att vägen löper genom 
ett skogsmarksområde i den gamla utmarken. Möjligheten 
att uppleva sambandet mellan miljön med boplatser i öster 
och hällristningarna i väster bibehålls. I viss mån exponeras 
vägen mot miljön med hällristningar i Fossum.

Strukturella samband
Placeringen av vägen medför att de viktiga strukturella 
sambanden och miljöerna med boplatslämningar, 
hällristningar, hägnader m.m. påverkas i mycket liten 
omfattning.
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Ingrepp i Världsarv Tanum Väg 23 Väg 4

Bevarade rumsliga och visuella samband 
mellan hällristningsområdet och boplatsområdet

Bryts Förstärks

Möjligheten att tolka och förstå bronsåldersmiljön 
och den miljö i vilken den bildats

Minskar Ökar

Ingrepp i de värdefulla torpmiljöerna, utmarksmiljön 
och påverkan på de historiska bymiljöerna

Stort Litet

Skador på de omfattande boplats- och gravmiljöerna 
från bronsåldern

Stora Inga

Luft- och bullerpåverkan på miljön med hällristningar Stor Liten

Sammanfattande konsekvenser
Om den nya vägen byggs enligt alternativ röd 23 

kommer stora delar av den återstående bevarade land

skapsstrukturen att ytterligare styckas sönder och för

ståelsen av bronsålderns och det historiska landska

pet blir mycket svårtolkat och förlorar en stor del av 

sitt pedagogiska värde. Dessutom förstörs stora delar 

av den välbevarade och ur ett bohuslänskt perspektiv 

mycket värdefulla grav- och boendemiljön från brons

ålder och historisk tid, vilket kraftigt minskar det 

pedagogiska och vetenskapliga värdet av världsarvet i 

Tanum. Om istället alternativ röd 4 väljs undviker 

man inte bara att de visuella och funktionella sam

banden mellan de olika byggstenarna i kulturmiljön 

styckas sönder, samt att de välbevarade boende- och 

hällristningsmiljöerna behålls intakta utan man åter

skapar dessutom stora delar av det brott som den 

nuvarande vägsträckningen (E6:an idag) åstadkommit 

i miljön. Detta genom att den gamla europavägen blir

en lokalväg som till utseende och storlek mer påmin

ner om den äldre landsvägen som funnits här och på 

så vis inte längre utgör en barriär i landskapet.

Resultat och reflektioner
Ambitionen med studien har varit att inom ramen för 

en aktuell tillämpning pröva möjligheterna att använ

da sig av modern informationsteknologi i kombina

tion med historisk kartinformation och annan kultur

miljöinformation för att mer övertygande och slag

kraftigt än tidigare kunna presentera och argumente

ra för kulturmiljöns tillvaratagande i samband med 

exploateringar.

Inom ramen för studien i världsarv Tanum har 

metoder och arbetssätt testats. Resultaten finns pre

senterade i ett antal exempel som har försökt visa den 

stora potentialen och de många fördelarna som 

användningen av digitala bearbetnings-, analys- och 

presentationsmetoder för med sig.
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När det gäller bearbetning och analys av stora 

mängder kulturmiljöinformation av skilda slag har 

det visat sig att användningen av modern geografisk 

informationsteknik ger helt nya möjligheter att 

snabbt sortera, generalisera och samanalysera infor

mationen. Detta i sin tur ökar möjligheterna att pröva 

olika alternativ och dess konsekvenser. I arbetet med 

att försöka hitta pedagogiska metoder för argumenta

tion och presentation har utvecklingsarbetet visat att 

det finns stor potential i användningen av den nya 

visualiseringstekniken. Inte minst ger den helt nya 

möjligheter vid presentationen av olika tiders land

skapsstrukturer. Tekniken är också ett redskap för att 

förstärka argumentationen för kulturmiljöns värde, 

dess sårbarhet och konsekvenser vid exploateringar.

En bärande tanke i arbetet har varit att försöka 

visa de stora fördelarna med att använda sig av digi

tal historisk kartinformation. Styrkan i det historiska 

kartmaterialet ligger ju i att det ger möjlighet att skild

ra hela landskapsrummet och inte bara fragment av 

den historiska miljön. Studien har framförallt visat att 

kartinformationen är av avgörande betydelse för att 

kunna rekonstruera historiska men också förhistoris

ka landskap och argumentera för värdet i de bevarade 

strukturerna och spåren i dagens landskap.

Förhoppningen är att de olika exemplen på 

tillämpning som presenterats här skall ge inspiration 

till fortsatt utveckling av liknande metoder och arbets

sätt.
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Integrera, tolka, presentera

Den historiska 

kartan som bas 

för breda

landskapshistoriska 

studier - ett 

portalexempel

Lars-Inge Larsson

Flygbild över socknen från 1996 samt ungefär motsvarande utsnitt 
från 1786-87 års karta. Mycket är sig likt men tre stora förändringar 
kan noteras. 1700-talets landskap var i det närmaste helt befriat 
från träd. Ängs- och hagmarkerna i 1700-talslandskapet försvinner i 
mitten av 1800-talet. Landhöjningen har under de tvåhundra åren 
mellan bilderna skapat stora arealer nytt land i öster, till höger på 
bilderna. Foto: Jan Norrman

Ä besitter en stor mängd kulturmiljöinformation, 

samlad i olika register och arkiv, som är av stort intres

se för såväl kulturmiljösektorn som forskning och all

mänhet. Informationen lämpar sig dessutom i de flesta 

fall väl för överföring till digitalt format.

Digitalisering av information om fornminnen, 

byggnader, fotografier och kartor har redan påbörjats. 

I Riksantikvarieämbetets IT-strategi framhålls bety

delsen av någon form av Internet-baserad informa

tionstjänst - en kulturmiljöportal - där den digitalise

rade informationen samlas och görs tillgänglig för 

intressenterna.

Den snabba tekniska utvecklingen inom IT inne

bär också att vi idag har helt andra möjligheter än för 

bara ett par år sedan att digitalisera, förmedla, ana

lysera och presentera kulturmiljöinformation. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att det inte endast hand

lar om nya tekniska möjligheter. Det handlar minst 

lika mycket om att vi som användare måste vara kre

ativa och våga pröva nya angrepps- och arbetssätt. 

För att på ett effektivt sätt utnyttja ny teknik inom 

kulturmiljösektorn behövs programteknisk kunskap, 

god kunskap om kulturmiljöinformation och inte 

minst en öppen och nyfiken attityd till nya arbets

metoder. De två förstnämnda kan man lära sig genom 

utbildningar och erfarenhet och det sistnämnda hand-
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Dagens situation i Holm. Utdrag ur GSD-Eko, Lantmäteriet.

lar om den personliga inställningen. Med digitaliserad 

kulturmiljöinformation, rätt kunskapsnivå och rätt 

attityd ger oss den moderna IT-tekniken chansen att 

på ett bättre sätt förstå och skapa förståelse för land

skapet och kulturmiljöerna.

Denna artikel kommer att fokusera på analys och 

presentation av digital kulturmiljöinformation med 

hjälp av GIS. Artikeln skall ses som ett exempel på hur

man kan arbeta med landskapsanalys och landskaps

forståelse när det väl finns digitaliserad kulturmiljö

information tillgänglig. Artikeln skall ses som en inspi

ration till att studera ett landskapsavsnitt som en hel

het med all tillgänglig kulturmiljödata för att på så vis 

nå en större förståelse för ett områdes utveckling.

Som bakgrund till detta exempel har Holm socken 

i Uppland valts. Området domineras under historisk
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tid av Sjöö gods som fortfarande än idag består. Valet 

av område motiveras av att det finns god tillgång till 

intressant kulturmiljödata. Dessa data föreligger idag 

huvudsakligen i analog form men har för denna arti

kels skull digitaliserats just för här aktuellt område. 

Holm är också lagom i omfång för en sådan här 

studie.

I en artikel i denna publikation är utgångspunkten 

givetvis de historiska kartorna. Området karterades för 

första gången 1694, en andra gång 1786 och en tredje 

1845, och denna framställning kommer att fokusera på 

just dessa kartor. Förutom kartmaterialet skall även 

fornlämningsregistret, runverket, byggnader, sock

enkyrkan, Det medeltida Sverige (DMS), bildmaterial 

och fotografier redovisas och analyseras för att ge en 

bild av det valda landskapsrummet. En viss foku

seringen kommer att läggas på 1694 års kartmaterial 

då dessa kartor är de äldsta kända vilka tillkom strax 

efter att kyrkan och mangårdsbyggnaden, Sjöö slott, 

byggdes.

Artikeln är upplagd på så vis att områdets geografi 

och allmänna historia beskrivs översiktligt. Därefter 

presenteras kartmaterialet samt en analys över land

skapets förändring över tiden sedan 1694 och fram till 

idag. Efter detta följer en genomgång av den kultur

miljöinformation som finns i Riksantikvarieämbetets 

register och hur denna information kan läsas tillsam

mans med de historiska kartorna. Artikeln avslutas 

med en sammanfattning och några reflexioner angå

ende fördelar med att använda IT/GIS i arbete med 

kulturmiljöinformation. Som komplement till denna 

skrivna artikel finns också en webb-version på den 

medföljande cd-skivan där du som läsare själv kan ta 

del av den kulturmiljöinformation som nämns i texten 

till denna artikel.

Områdets geografi
Holm socken kan sägas vara typisk för mälarnära 

bygder. Socknen domineras av flack, låglänt och hårt 

rationaliserad åkermark som avbryts av större och 

mindre, idag skogbeklädda morän- och bergsforma

tioner. Karaktären är en öppen och sammanhängande 

slättbygd. I söder och sydväst avgränsas socknen av 

långsträckta bergs- och moränformationer. I norr och 

öster gränsar området direkt till Mälaren. I öster när

mast Mälaren utgörs marken av sanka strandängar 

som till stora delar hävdas genom bete. Socknens 

norra del, mellan Mälaren och åkermarken, består av 

ett idag tämligen stort och sammanhängande skogs

område. Denna del är också relativt kuperad och för

hållandevis höglänt. Åkermarken i socknen ligger på 

mellan 2 och 15 meter över havet, merparten ligger 

dock på 5-10 meter. Morän- och bergshöjderna når 

som högst upp till 3 5 meter över havet. Den flacka 

terrängen innebär att det var först omkring Kristi 

födelse som större landområden lyftes upp ur havet. 

Landskapet i Holm är med andra ord ungt ur både 

geologiskt och kulturellt hänseende.

I socknen finns idag bara två fastigheter, Sjöö gods 

och Prästgården. Av socknens totala landyta om cirka 

940 hektar ägs ca 95 procent av godset. Omkring 50 

hektar räknas till Prästgården. Till godset hör de tidi

gare byarna Gymninge, Meshattsund, Mosunda, Säby, 

Tuna, Tursbo, Vallby och Öistä. Den totala dominan

sen av en jordägare innebär att både bebyggelse och 

befolkning inom socknen hållits på låga nivåer. Den 

fåtaliga bebyggelse som finns, vid sidan av bebyggel

sen vid Prästgården och Sjöö, emanerar i huvudsak 

från äldre bybebyggelse och torp. Trots närheten till 

Mälaren finns inga fritidshusområden. Området som i 

forna tider genom sitt vattenanknutna läge hade
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utmärkta kommunikationer sjövägen upplevs idag 

som något av en avkrok med relativt stora avstånd till 

större kommunikationsleder och centralorter. Allt 

detta sammantaget gör att Holms församling tillhör de 

allra minsta i landet. Befolkningen låg under år zooo 

på cirka zo personer.
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Områdets historik
Holm socken utgjorde åtminstone fram till och med 

vikingatid en ö men genom landhöjningsförloppet 

växer ön under medeltiden ihop med Kulla och Fittja 

socknar i Lagunda härad. Socknen hörde under medel

tiden till Hagunda härad men fördes på 1540-talet över 

till Lagunda härad. Socknen omnämns redan 1257 som 

in parrochia Holm. Under medeltiden kallas socknen 

omväxlande för Agaholm, Aggoholm, Holmbo, Agga- 

holm och Holm. Inom socknarna i Hagunda och 

Lagunda härader dominerar frälset och kyrkan som 

jordägare under medeltiden. I Holm är frälsets ägande 

till och med större än det normala. Sammanlagt 13 

(inkl. Arv och Eget) av totalt 25 jordeboksenheter enligt 

1540 års jordebok ägs av frälset. Därutöver fanns 6 

skatte och skatteutjordar samt 6 enheter i kyrklig ägo. 

Situationen var uppenbart liknande under 1300- och 

1400-talen. Av DMS framgår att ett stort antal frälseät- 

ter ägde jord inom socknen redan under dessa århund

raden. Mer om DMS längre fram.

Socknens historia är efter medeltiden i allt väsent

ligt intimt förknippad med Sjöös historia. 1409 nämns 

Sjöö som sätesgård för väpnaren Peter Larsson. 

Säteriet ärvs i släkten fram till 1541 när Sjöö köps av 

Gustav Eriksson Vasa. Erik XIV byter 1562 bort Sjöö 

som hamnar i ätten Tre Rosors ägo och sedemera 

under första hälften av 1600-talet genom giftermål 

och arv i ätten Stenbocks ägo. Det var framförallt 

Johan Gabriel Stenbock, som blev ägare till Sjöö 1652, 

som skapade det stora Sjöö-godset. Riksmarskalken 

Johan Gabriel Stenbock var en stor jordmagnat som 

ägde en rad gods i Sverige, Finland och Pommern. 

Göran Ulväng har visat att Sjöö-godset i slutet av 

1600-talet omfattade hela 74 mantal men som via 

reduktionen reducerades till cirka 60 mantal.

Stenbock var själv en av de ledande inom reduktions- 

verket och han förlorade många egendomar, men 

huvudparten av Sjöö-godset lyckades han alltså be

hålla. Till detta gods hörde bland annat, hela Holms 

socken sånär som på socknens Prästgård. Socknen 

utgjorde cirka 15 mantal av godsets totalt 60.

Stenbock var inte bara en stor jordförvärvare, han 

var också en byggherre. I början av 1670-talet lät han 

uppföra Sjöö slott. Arkitekt var Nicodemus Tessin d. ä., 

men byggnadsarbetet leddes av Mathias Spihler, som 

troligen också omarbetade ritningarna. Holms kyrka 

anses vara ett verk av Mathias Spihler och uppfördes 

på bekostnad av Stenbock på Sjöö. Kyrkan stod färdig 

år 1678.

Efter Johan Gabriel Stenbocks död 1705 hamnade 

godset, genom arv och giftermål i släkten De la 

Gardies händer. Denna släkt äger godset fram till 

1813 då det byts bort till Friherre Johan Gustaf Banér. 

I samband med detta köp överflyttas fideikomissrätten 

till Sjöö från det gamla Banérgodset Djursholm. 

Banér-släkten äger ännu godset.

Holm har en för mälardalen typisk markanvänd- 

ningshistoria med hög uppodlingsgrad redan under 

medeltiden. Redan tidigt dominerade åker över ängs

mark. Under 1600-, 1700- och 1800-talen gick ut

vecklingen mot en allt mer specialiserad spannmåls

odling för avsalu. Godsets egentliga drift sköttes redan 

från 1710 av en arrendator. Detta har sedan varit 

fallet, med några få undantag, ända in i våra dagar. 

Fram till 1780-talet brukades godset huvudsakligen 

genom landbor på de underlydande gårdarna. Från 

och med 1780-talet påbörjades emellertid en utveck

ling som når sin kulmen i mitten av 1800-talet. Allt 

färre hemman inom godset brukades separat och 

drogs istället in under huvudgårdens drift. Detta med-
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Flygfoto från 1996 över slottsanläggningen vid Sjöö samt ungefär motsvarande utsnitt ur 1694 års karta. Lägg märke till ekonomibyggnaderna 
i flygbildens högra del, söder om slottet som uppförs där på 1870-talet. I 1694 års karta kan vi se godsets ekonomibyggnader till vänster, norr 
om slottet. Foto: Jan Norrman
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förde med tiden att bybebyggelsen inom socknen 

till stora delar avhystes och en omfattande torp- och 

kasernbebyggelse etablerades istället. Under 1930- 

talet delades godsets egendomar inom Holm socken 

upp i två separata brukningsdelar varav Sjöö var den 

ena och en ny bebyggelseenhet, Holms gård, som etab

leras i socknens västra del var den andra. Några årtion

den senare läggs dock hela driften återigen på huvud

gården och det är denna ordning som består idag.

Historiskt kartmaterial
I det storskaliga kartmaterialet är Holms socken åter

givet, helt eller delvis, vid tre tillfällen. 1694 karteras 

flertalet av byarna inom socknen och dessa redovisas 

genom så kallade ägodelningskartor. Ursprunget till 

dessa kartor var naturligtvis Johan Gabriel Stenbocks 

pågående godsbildning med inköp av gårdar inom 

socknen. Nästa storskaliga kartering över socknen 

sker 1786-87 i form av en ägodelningskarta. I och 

med denna karta karteras alltså socknen som en enda 

enhet med undantag av Prästgården. Bakgrunden till 

denna kartering står troligen att hitta i den under 

1780-talet påbörjade avvecklingen av arrendegårdar 

till förmån för en utökad huvudgårdsdrift inom god

set. Den sista storskaliga karteringen görs som en ägo

mätning 1845. Mycket hade hänt vad gäller markan

vändning och godsets förvaltning sedan den senaste 

kartan, varför behovet säkerligen var stort av en ny 

och uppdaterad karta.

Utöver dessa storskaliga kartor skall också härads- 

ekonomiska kartan från i860 samt ekonomiska kar

tan från 1953 studeras för att ge en mer fullständig 

bild av landskapets utveckling samt ge en närmare 

koppling till dagens situation.

Kartorna från 1694 omfattar merparten av byarna 

inom socknen. Vad gäller Meshattsund och Vallby har 

jag inte haft tillgång till dessa kartor och för Gymninge 

finns ingen kartakt. För övriga byar inom socknen, 

Mosunda, Prästgården, Säby, Sjöö, Tuna, Tursbo och 

Ölsta finns det kartmaterial från detta år. Det landskap 

som framträder i dessa kartor uppvisar en stor variation 

med många landskapselement. Arealmässigt dominerar 

åkermarken med det iögonenfallande och tämligen 

oregelbundna mönstret av åker- och dikesrenar. Ängs

marken är ett annat väsentligt inslag i landskapet. Stora 

sammanhängande ängsområden fanns dels i socknens 

östra del närmast Mälaren samt i väster i den låglänta 

dalgången mot grannsocknen Fittja. Andra saker att 

notera är bristen på skog. Gles skog fanns i socknens 

utkanter, i höjdpartierna i norr och söder. Mosundas 

utmarker beskrivs till exempel som ”skarpt hårdvalls- 

bete mellan bergen med lite ung granskog beväxt”. 

Byarnas inägor var helt befriade från träd och 1600- 

talets landskap var alltså ett mycket öppet landskap.

Kartan över Sjöö visar detaljerat det nybyggda 

barockkomplexet med slottet och tillhörande flyglar, 

den kvartersindelade barockparken, trädgårdsodling

arna, dammanläggningarna och ekonomibyggnader

na. Notera också de två öarna, Landholmarna, öster 

om Sjöö, men mera om dessa längre fram.

Det landskap som framträder i 1786-87 års karta 

uppvisar stora likheter med det landskap som syns i 

i6oo-talskartorna. Endast mycket begränsade föränd

ringar i markanvändningen kan ses över de knappa 

hundra åren mellan kartorna. En viss nyodling kan ses i 

utmarkerna vid Mosunda och Tursbo, hagmarker vid 

Ölsta har omvandlats till äng och vid Tuna har åker och 

hage omvandlats till äng. Den redan tidigare fåtaliga 

skogen har om möjligt blivit ännu glesare och i det
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närmaste obefintlig. Utöver dessa små förändringar finns 
två stora och tydliga förändringar. Åkermarken vid fram

för allt Sjöö, Ölsta, Tuna och Prästgården har fram till 

1786-87 blivit systematiskt och regelbundet dränerings- 

dikad och dikessystemen utgör en stor kontrast till de 

oregelbundna dikessystem som kan ses i 1694 års karta. 

Detta visar på en klar rationalisering av åkermarken och

en tydlig indikation på en alltmer tilltagande utveckling 

mot spannmålsproduktion för avsalu.

Den andra stora förändringen som kan ses mellan 

kartgenerationerna är den påtagliga påverkan av land

höjningen. I socknens flacka östra del har mark

tillväxten varit betydlig under de knappa hundra åren. 

Av de två öarna, Landholmarna, har den ena blivit en
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del av fastlandet och utanför den andra har två nya 

öar blivit till, Thursbo holme och Stenholmen.

I 1845 års karta kan man se att den utveckling som 

kunde noteras i tidigare kartgenerationer fullföljs. 

Nyodling i utmarkerna har ökat ytterligare något, och 

viss äng och betesmark har fått ge vika för åker vid 

Olsta/Vallby och Säby. Rationaliseringen av åkermarken

har fortsatt och all åkermark inom socknen är 1845 sys

tematiskt dräneringsdikad. Marktillväxten i socknens 

östra delar har fortgått och den andra av Landholmarna 

har nu också den blivit en del av fastlandet. En ökning 

av torpbebyggelse kan också ses i socknens norra delar. 

Avhysning av de tidigare byarna har påbörjats och i flera 

fall ersatts av kasernbebyggelse.
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Nästa kartering över området sker i samband 

med den så kallade häradsekonomiska kartan i860, dvs. 

femton år efter den sista storskaliga karteringen. Under 

dessa femton år har landskapet genomgått stora föränd

ringar. Nästan all ängs- och hagmark i socknen har

omvandlats till åker, endast området nordost om Sjöö 

är fortfarande ängsmark. I socknens norra del har också 

en omfattande torpbebyggelse växt fram samtidigt som 

den tidigare bybebyggelsen till delar avhysts eller för

vandlats till arbetarbostäder och kaserner. Dessa land-
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Utsnitt ur den tryckta häradsekonomiska kartan från 1860.

skapsförändringar som vi kan se i kartmaterialet 

sammanfaller helt med de kända förändringarna i godsets 

drift. Från 1800-talets mitt drivs godset som en storgård 

med anställda arbetare och torpare med dagsverks

skyldighet. Tidigare låg ju en stor del av driften på en

skilda arrendatorer på de olika underlydande gårdarna. I 

och med denna förändring fanns inte längre samma behov

av att hålla djur för den enskilda gårdens kosthåll och 

självhushållning. Ängs- och hagmarkerna blev därför till 

stor del överflödiga och marken kunde istället användas 

till lönsam spannmålsproduktion. Typiskt finns då den 

kvarvarande ängsmarken i direkt anslutning till huvud

gården Sjöö som naturligtvis hade stora besättningar av 

hästar och oxar för jordbrukets räkning.
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1953.

Den sista kartan vi skall studera är den ekonomiska 

kartan från 1953. Under de knappa hundra åren sedan 

senaste karteringen har flera förändringar skett. Den 

sista kvarvarande permanenta ängsmarken har försvun

nit och ersatts av åkermark. Landhöjningen har frigjort 

ytterligare mark i öster, och Thursbo holme har växt 

ihop med fastlandet. De nytillkomna strandängarna

nyttjas som betesmark. Många av torpen och byarna 

har övergivits i och med mekaniseringen av jordbruket 

varvid färre människor kunde uträtta samma arbete. 

Morän- och bergshöjderna har för första gången på 

många hundra år blivit bevuxna av tät skog. I västra 

delen av socknen kan den under 1930-talet nyetablera- 

de jordbruksenheten Holms gård ses. Relativt stora för
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ändringar kan också uppfattas i direkt anslutning till 

huvudgården Sjöö. Här kan vi se att den stora park- och 

trädgårdsanläggningen inte längre är lika välhävdad 

som tidigare. Den stora förändringen är dock att går

dens ekonomibyggnader fått en helt ny lokalisering. I 

alla de tidigare kartorna har vi ju sett att dessa låg strax 

nordost om slottsanläggningen, men i 1953 års karta 

ser vi att de nu har placerats på ett impediment strax 

väster om slottet. Enligt skriftligt källmaterial skedde 

denna förflyttning redan under 1870-talet.

Fornlämningsregistret och historiska kartor
I fornlämningsregistret finns 28 fornlämningar och 

kulturlämningar registrerade för socknen. Nio av dessa 

utgörs av lokaler med klart förhistoriskt ursprung 

varav sju lokaler består av gravar och två av runstenar. 

Ytterligare en runsten finns på en av gravlokalerna. 

Ingen förhistorisk boplats är känd inom socknen. 

Femton lokaler omfattar bebyggelselämningar som alla 

kan hänföras till tidigare känd by- eller torpbebyggel

se. En lokal utgörs av själva slottsanläggningen. 

Kvarvarande tre lokaler utgörs av stensättnings- repek- 

tive högliknande lämningar det vill säga osäkra gra

vanläggningar. Av dessa är en definitivt avförd som 

grav i samband med fornminnesinventeringens revider

ing och anses istället vara en rest efter en dansbana vid 

Mosunda by. De övriga två ligger i perifera utmarks- 

lägen utan koppling till vare sig historiskt känd bebyg

gelse eller andra gravar varför en tolkning att det är 

just förhistoriska gravar får ses som högst osäker.

Förhistoriska gravar kan ofta ses som en indirekt 

indikation på var förhistoriska bosättningar varit lokal

iserade. Förutsätter vi dessutom att många historiskt 

kända byar har direkta föregångare från förhistorisk

tid så borde man med hjälp av fornlämningar och 

historiska kartor ha möjlighet att till viss del kunna 

återskapa ett bebyggelselandskap som vi idag inte kan 

se. I det följande skall en översiktlig sådan analys 

göras. Analysen skall ses som ett exempel på hur man 

kan använda fornlämningar och historiska kartor för 

att få en större förståelse för ett landskapsrum.

Förhistoriska gravar finns vid Meshattsund, Ölsta, 

Tuna och Thursbo. Dessutom finns uppgifter om att 

gravar skall ha funnits i nära anslutning till Vallby 

bytomt. Dybeck anger i sina reseberättelser från 1858 

att en runsten vid Vallby ”utgör förstenen till en i båda 

ändar spetsig skepp ssättning. Stensättningen ligger helt 

nära kanten af en åker, och är således i fara för för

störing, hvilken drabbat en stor mängd grafhögar och 

stensättningar, som förr funnits å höjden. ” Mörkertalet 

kan alltså vara stort och plogen kan ha raderat ut 

många gravar på flera platser. Dybeck återger i sin 

berättelse från 1865 att ”plogen har på sednare tider 

utjemnat hundratals grafkullar, i symierhet på alla de 

byars egor, som ligga under Sjöö herregård.” Trots 

detta dristar jag mig till att försöka tolka det förhisto

riska landskapet i Holm. Här är det viktigt att komma 

ihåg att Holm är ungt och knappast bebott före 

romersk järnålder som tidigare nämnts. Förutom forn- 

lämningarna tar jag också hjälp av de äldsta kända 

bygränserna, nämligen de från 1694 års kartor. Efter

som kartmaterialet från denna tid är ofullständigt har 

jag också använt mig av 1786-87 års karta och utifrån 

de där synliga tvåsädesgärdena vid Meshattsund, 

Gymninge och Vallby försökt återskapa de gamla 

gränserna för dessa byar. Som ett komplement har 

också den vikingatida strandnivån om ca 5 meter över 

havet lagts in för att åskådliggöra att den tillgängliga 

landarealen under förhistorisk tid var mindre än idag.
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Fornlämningssituationen i Holm socken.

Tittar vi för en stund endast på bygränserna i sock

nen kan vi se att det finns en del märkliga ägofigurer 

bland annat mellan de återskapade byarna enligt ovan. 

Enligt denna ser det snarast ut som om Vallby och 

Meshattsund är utbrytningar ur Gymninge. Ser man på 

förekomsten av gravar kan det tolkas som att det är 

Meshattsund som är den ursprungliga förhistoriska 

enheten i denna del av socknen. Ett liknande resone

mang kan göras mellan Ölsta och Sjöö där den senare

enheten är inskriven i den föregående. Tolkningen är 

här att Sjöö är en sekundär medeltida avsöndring och 

att Ölsta utgjort en större och ursprunglig enhet. 

Denna tolkning understryks också av att två gravfält 

finns bevarade vid Ölsta men inga gravar har återfun

nits inom Sjöö. Vi kan gå vidare med samma typ av 

tolkning vad gäller Tuna, Mosunda, Prästgården och 

Tursbo. Elär är det dock betydligt enklare. Som tidiga

re nämnts var ju Elolm fram till och med vikingatid en
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Kända gravar och gravindikationer presenterade mot 1694 års ägogränser samt en strandnivå på 5 m.ö.h. Ägogränserna mellan Gymninge, 
Meshattsund och Vallby är rekonstruerade utifrån tvåsädesgärden i 1786-87 års karta.

ö och Mosunda, Prästgården och Tursbo låg inte på 

denna ö utan hörde till fastlandet i söder. Vad gäller 

just förhistorien måste man för dessa enheter titta på 

fornlämningsbilden i angränsande socknar. Detta ryms 

dock inte inom denna studie. Tuna däremot har två 

större gravfält knutna till sig och är med all sanno

likhet en förhistorisk primärenhet, vilket för övrigt 

också indikeras av namnet. Först under tidig medeltid 

och i samband med sockenbildningen blir området,

som senare blir känt som Mosunda, Prästgården och 

Tursbo, en del av Holm.

Tolkningen av det förhistoriska gravmaterialet, 

landhöj ningsförloppet samt kända bygränser pekar 

mot ett förhistoriskt Holm med färre bebyggelseen

heter än vad som är känt under historisk tid. Tuna är 

en given förhistorisk enhet vilket indikeras av namnet 

och gravfälten. En andra enhet är Ölsta som indikeras 

via gravfälten och ägofigurerna. Namnet Ölsta, ett så
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kallat -sta-namn, pekar också tydligt på ursprung i 

järnålder. En tredje enhet är Meshattsund. Gravfälten 

och till viss del ägogränserna pekar mot detta. En fjär

de och sista enhet enligt denna tolkning är Säby i 

nordväst. Den areella ytan är så omfattande att det är 

orimligt att det inte funnits någon enhet i denna del. 

Elär saknas visserligen kända gravar i anslutning till 

byläget men detta kan tolkas på ett par olika sätt. Det 

ena är att eventuella, tidigare förekommande gravar 

odlats bort vid Säby eller att sådana helt enkelt inte 

har återfunnits i samband med fornminnesinventer

ingar i området. En annan förklaring kan vara att 

bebyggelsen och därmed gravarna var placerade vid 

det som senare blir känt som Vallby. Osäkerheten är 

naturligtvis stor och andra tolkningar är möjliga.

De bebyggelselämningar som finns registrerade i 

fornlämningsregistret kan alla spåras till i kartmateri

alet kända byar och torp. Med ett undantag finns inga 

överraskningar i detta material. Undantaget är forn- 

lämning iz som är registrerad som bebyggelseläm

ningar med namnet Sjöbacken, gamla Sjöö gård. Inom 

ett ca zoo x 150 meter stort område påträffades ett 

antal husgrunder varav två efter manbyggnader, den 

ena med valvslagen källare. Ser vi till kartmaterialet 

över Sjöö framgår att området redan på 1694 års 

karta är, åtminstone delvis, bebyggt av gårdens eko

nomibyggnader och sedan fortsätter att vara det fram 

till 1800-talets slut. Det är alltså troligt att delar av 

husgrunderna till fornlämning iz härrör från just dessa 

byggnader men det förklarar inte allt. I det regionala 

förrättningsarkivet på lantmäteriet i Uppsala finns en 

odaterad kartskiss över Sjöö. Kartan skall att döma 

av handskriften dateras till 1600-talet. Stenbocks 

barockslott är inritat varför kartan måste vara från 

tidigast slutet av 1670-talet. Flyglar och ekonomi

byggnader är inte inritade. Inte heller har trädgården 

riktigt samma utsträckning som kan ses i 1694 års 

karta. Det troliga är alltså att kartskissen skall dateras 

till 1680-talet eller det tidiga 1690-talet. Det intres

santa i detta sammanhang är emellertid att det på 

denna karta, på platsen för de senare kända ekonomi

byggnaderna till Sjöö, finns utritad en rektangulär 

byggnad med den vidhängande texten ”gambla 

Hogården Sjöö som nu är ladgård”. Med andra ord 

avses huvudbyggnaden till sätesgården före barock

slottets uppförande. Christian Lovén gör i sin avhand

ling bedömningen att den valvslagna källaren kan vara 

medeltida och att lämningarna på platsen utgör ett 

svagt befäst stenhus. Det är alltså troligt att fornläm

ning iz utgör delar efter dels de sedan 1694 kända 

ekonomibyggnaderna men framför allt efter den sen

medeltida mangårdsbebyggelsen till Sjöö.

Runstenar och historiska kartor
I Holm socken finns fyra runstenar dokumenterade, 

U8Z4-8Z7. Samtliga har flyttats mer eller mindre långt 

från sina ursprungliga platser, och U8z6 är försvunnen 

och senast dokumenterad i Rannsakningarna 1667-84. 

U8z4 som är den mest praktfulla ristningen uppges 

tidigare ha varit trappsten till Holms kyrka men flytta

des därifrån och restes upp utanför kyrkan någon gång 

under 1860-70-talet. Var den varit rest innan den 

hamnade som trappa till 1678 års kyrka vet ingen. Det 

är dock troligt att den varit rest i närområdet till 

kyrkan, kanske som en markering av någon form av 

överfart över det smala sundet mellan fastlandet och 

ön Holm. Tolkningen av stenens inskription lyder: 

”Joger ocb Afrid läto resa denna sten efter brodern till 
Rodälv i Örberg(f). Åsmund ristade runorna.” Plats-
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namnet Örberg kan inte återfinnas i närheten men 

föreslås eventuellt kunna tyda på Ör i Hjälsta socken 

eller Örberga, Björskogs socken i Västmanland.

Runsten U825 står nu rest på en åkerholme nära 

Vallby gamla bytomt. Stenen har emellertid blivit flyt

tad då den i Rannsakningarna 1667-84 uppges ha 

stått vid Gymninge: ”Uthi Gymminge Giärdet widh 

Wägen, ståår een Steen mebd Runske Bookstäfwer 

skrifwin, något nedersunken uthi Jorden”. Runstenen 

är svårläst och har endast delvis kunnat tydas: "... lät 

... efter (?) sin son Holmger. Svarthövde .

Runsten U826 är numera försvunnen. I Rannsak

ningarna anges dock att den stått på Mosunda ägor: 

”Mitt på Mosunda Giärdet widh wägen ståår Luuta 

een Runesteen wid pass 1_ alnar öfwer Jorden, h war s 

Bookstäfwer illa synas”. Tolkningen av texten lyder: 

”Gudbjörn lät resa stenen efter Ingemund, sin fader”.

Den sista runstenen U827 står nu vid den så kalla

de Dalkarsbacken i allén mellan Holms kyrka och 

Sjöö slott. Där har den emellertid inte alltid stått. I 

Rannsakningarna uppges att stenen tidigare stått vid 

Vallby: ”Uthi Walby Huus Tompten, finnes een Grifft, 

widh pass 4 eller 5 alnar Långh, hwar wid är een Steen 

på hwar ände, een medh Skrifft Uthhuggen, och een 

uthan skrifft, men dess betydelse weet ingen”. 

Runstenen har alltså varit placerad direkt på Vallbys 

bytomt. Inskritionen är inte lätt att tolka särskilt som 

runstenen blivit delvis omhuggen under historisk tid 

men tolkningen lyder: ”... Ingefast läto resa stenen 

efter Ingebjörn och Gunnhild också åt sin son ...”.

Runstenarnas inskriptioner hjälper oss kanske inte 

så mycket i vår strävan att förstå landskapet och dess 

utveckling i Holm. Förvisso får vi en tämligen rik flora 

av personnamn, 10 stycken, som kan knytas till Holm. 

De viktigaste uppgifterna i detta sammanhang är dock

Runsten U824. Inskriptionen lyder: Joger och Åfrid läto 
resa denna sten efter brodern till Rodälv i Örbergf?). Åsmund 

ristade runorna. Foto: Nils Lagergren

runstenarnas geografiska placering i landskapet. Det 

är frestande att tolka U824 som en runsten rest av 

någon från Tuna och uppsatt som en markering vid 

det smala sundet mellan ön Holm och fastlandet. 

Sundet är här som allra smalast, cirka 100-150 meter, 

och det är troligt att det funnits ett vadställe, brolägg

ning eller färjeförbindelse på denna plats. De andra 

runstenarna kan vi mera klart placera i landskapet 

även om de vandrat omkring en del. U825 kan knytas 

till Gymninge och är med all sannolikhet ursprung

ligen rest vid en väg, och kanske i gränsen mot nästa 

by. U826 som är försvunnen skall knytas till Mosunda
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Meshattsund

Rekonstruktion av runstenarnas ursprungliga placering i landskapet presenterade mot 1694 års ägogränser samt en strandnivå på 5 m.ö.h. 
Ägogränserna mellan Gymninge, Meshattsund och Vallby är rekonstruerade utifrån tvåsädesgärden i 1786-87 års karta.

eller möjligen grannbyn Mysinge i Kulla socken. 

Denna runsten har därför mindre att göra med det för

historiska Holm än de övriga. U827 slutligen är asso

cierad med Vallby. Vallbys bytomt ligger i ett område 

där flera av de äldsta kända ägogränserna i socknen 

löper samman. Stenen kan därför troligen ses som en 

gränsmarkerande runsten.

Låt oss nu se på dessa runstenar tillsammans med

bygränserna från 1694 års karta. Kopplar vi dessutom 

ihop detta med tolkningarna utifrån de förhistoriska 

gravarna i socknen kan vi se att runstenarna komp

letterar den tidigare tolkningen om färre och större 

bebyggelseenheter under förhistorisk tid.

Tolkningarna gick ut på att Gymninge, Meshatt

sund och kanske delar av Vallby utgjort en tidigare 

primärenhet. Till denna kan runstenen U825 knytas.
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Säby och delar av Vallby kan ha utgjort en annan 

primärenhet och till denna kan vi knyta U827. Till 

Tuna kan vi möjligen koppla U824. U826 skall ses till

sammans med fornlämningsmiljöerna på fastlandet 

och inte till den förhistoriska situationen i Holm. 

Endast till den tolkade primärenheten Ölsta saknas en 

runsten.

Runsten U827. Inskriptionen lyder: ... Ingefast läto resa stenen efter 
Ingebjörn och Gunnhild också åt sin son ... Foto: Nils Lagergren

Det medeltida Sverige 
och historiska kartor
I Det medeltida Sverige (DMS) framgår att det i Holm 

enligt 1540-talets jordeböcker fanns 12 byar med 

sammanlagt 25 jordeboksenheter. Av dessa var 13 i 

frälsets händer, 6 i någon form av kyrkligt ägande och 

6 ägdes av skattebönder.

Dominansen av frälseägd jord var inte en 1500- 

talsföreteelse. I DMS framgår att nästan samtliga 

byar hade någon form av frälseägd jord också under 

1300- och 1400-talen. Undantagna är naturligtvis Präst

gården och Clokarjorden samt Sundby. Antalet jord

ägande medeltida frälsesläkter i Holm är uppseende

väckande. Nämnas kan släkterna Tre rosor, Eka-ätten, 

Hamra-ätten, Bonde, Banér, Väsby-ätten, Sparre av 

Tofta, Gumsehuvud med flera. Omkring 1400 finns tre 

sätesgårdar omnämnda: Magnus Tyrgilsson skriver sig 

till Gymninge 1376, Peter Larsson har Sjöö som sätes

gård 1409 och väpnaren Mats Jönsson skriver sig till 

Tuna 1439-43. Under 1500-talets mitt blir Gustav I 

en stor jordägare i socknen.

Av de från medeltiden kända byarna har två inte 

kunnat identifieras till plats. Dessa är Clokarjorden 

och Sundby. Ingen av dessa platser finns med i något 

kartmaterial över socknen. Vad gäller Clokarjorden 

omfattade den under 1500-talet endast 2 öresland och 

4 penningland. En mycket liten enhet med andra ord 

som lätt försvinner under en icke namngiven torpsym

bol i kartmaterialet. Sundby däremot som i 1540 års 

jordebok består av två skatte ut jordar under Ölsta om 

totalt 2 markland och 1 örtugland utgör två normal

stora gårdar som borde gå att spåra i kartmaterialet.

För att spåra Sundby har vi tre huvudsakliga led

trådar att nysta i. Den första är namnet som indikerar 

nära, för att inte säga direkt kontakt med vatten.
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Namn sk skuj ky kyuj pb skoklt aoe fr frt tid. omn
Clokarjorden 1 1550
Gymninge 1 1 1 1313
Meshattsund 1? 1446
Mosunda 1 1 2 1366
Prästgården 1 1538
Sjöö 1 1409
Sundby 2 1257
Säby 3 1457
Tuna 1 1 3 1302
Tursbo 1 1543
Vallby 2 1437
Ölsta 2 1 1376
Summa 3 3 3 1 1 1 3 10 (11?) 1

Antal gårdar per by, deras jordnatur samt tidigast kända omnämnande. Sk=skatte, skuj=skatteutjord, ky=kyrko, pb=prebende, 
skoklt=Skoklostertorp, aoe=arv och eget, fr=frälse, frt=frälsetorp. Från DMS 1:6

Kanske finns också något närbesläktat namn i det 

historiska kartmaterialet. En andra ledtråd är att det 

måste finnas plats för två normalstora gårdar inom en 

från kartmaterialet känd by. Den tredje ledtråden är 

att de två gårdarna i Sundby år 1540 klassades som 

skatteutj ordar. Ser vi på den första ledtråden med 

vattenanknytning kan vi konstatera att socknens östra 

sida knappast utgör något bra läge för en by på grund 

av dess flacka karaktär och att området använts som 

ängsmark långt fram i tiden. Kliver man upp ett stycke 

på lite torrare delar lämnas knappast något utrymme 

mellan Sjöö, Ölsta, Mosunda, Prästgården och Tursbo 

för ytterligare en by. I norr består marken i anslutning 

till Mälaren till övervägande del av bergig utmark som 

knappast är lämplig lokalisering för en by. Endast vid 

Meshattsund samt längst åt väster från Säby och bort 

mot sockengränsen når den kultiverade marken direkt

kontakt med Mälaren. Om Sundby har förhistoriskt 

ursprung är det också möjligt att byn legat nära sun

det mellan ön Holm och fastlandet. I den södra delen 

finns knappast plats för ytterligare en by i anslutning 

till Tuna. Övrig mark längs det förhistoriska sundet 

utgörs långt fram i tiden av sanka ängsmarker som 

knappast utgör grunden för en by.

Låt oss se om namnet i sig har några motsvarig

heter i kartmaterialet. Tittar man igenom samtliga 

kartor över Holm kan endast tre platsnamn återfinnas 

där ordet sund ingår. Dessa är Meshattsund, Mosunda 

och Sundängstorpet eller Sundtorpet som det seder

mera döps om till. Meshattsund och Mosunda är inte 

aktuella eftersom dessa finns registrerade i jordeböck- 

erna parallellt med Sundby. Sundängstorpet däremot, 

som kan återfinnas på 1694 års karta över Säby, är 

även förutom själva namnet ett intressantare alterna

tiv. Platsen ligger i socknens nordvästra hörn i direkt 

anslutning till vattnet, omgiven av åkrar och ängar 

och på behörigt avstånd från Säbys bebyggelse. Ser vi 

till byytorna och bygränserna från 1694 års kartor ser
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Tolkad ägobild mellan Sundby och Säby utifrån 1786- 
87 års karta. Via olika indicier pekas Sundtorpet ut 
som platsen för den försvunna medeltida byn 
Sundby.

man att Säby är onaturligt stort, särskilt i förhållande 

till det jordetal om z markland som uppges för byn i 

1540 års jordebok. Utan tvivel ryms här ytterligare en 

by innanför dessa gränser. Den tredje ledtråden för

stärker tolkningen av Sundängstorpet som platsen för 

Sundby. Sundby var två skatteutjordar under Ölsta.

Skatteutjordar kan sägas ha två utvecklingsvägar, 

antingen utvecklas de till egna fristående gårdar, vilket 

uppenbart inte är fallet med Sundby, eller så försvin

ner de helt alternativt omvandlas till underlydande 

torp. Således kan vi konstatera att Sundängstorpet 

troligen är platsen för den medeltida byn Sundby.
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Holms kyrka, byggd 1678 ovan grunderna för en medeltida kyrka. 1600-talets barockkyrka har väsentligt byggts om och förändrats efter två 

åsknedslag 1723 och 1822. Foto: Jakob Lindblad

Holms kyrka
Kyrkan har inte lämnat något stort avtryck efter sig i 

det historiska kartmaterialet men skall ändå behand

las här för att göra bilden av landskapet i Holm och 

dess historia mer komplett.

Med tanke på att Prästgården omnämns så sent som 

1538 kan man kanske misstänka att kyrkan i Holm 

hade sitt ursprung i yngre medeltid. Redan iz8o vet vi 

dock att det finns en kyrka där via ett brev från ärke

biskopen Jacob Israelsson ställt till Holms församling. 

Det är troligt att kyrkan var äldre än så. Spår av den

medeltida kyrkan kan ses i den nuvarande kyrkans 

grundmurar samt som murrester i marken. Den medel

tida kyrkan verkar ha varit en typisk upplandskyrka 

med rektangulärt långhus, sakristia i nordost och vapen

hus i sydväst. När kyrkan byggdes och vem som låg 

bakom kyrkobygget vet vi inte men det är troligt att 

kyrkan, liksom nästan alla andra medeltida kyrkor i 

Uppland, är en stormanskyrka. I fallet Holm är det mest 

sannolika att en storman var bosatt i Tuna by vilken 

gränsar direkt till kyrkan. Senare under mer känd histo

risk tid har ägarna till Sjöö patronatsrätt över kyrkan.
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Enligt den lokala traditionen skall medeltids

kyrkan ha förstörts av brand men enligt uppgifter från 

1664 berättas om stora rämnor i kyrkans murar och 

pelare till följd av sättningar i marken. Oavsett anled

ning verkar kyrkan ha varit i dåligt skick under 1660- 

talet, och 1678 låter därför J. G. Stenbock uppföra en 

ny kyrka ovan grunderna av medeltidskyrkan. Kyrkan 

anses vara ett verk av Mathias Spihler, vice stadsarki

tekt och måg till Jean de la Vallée. Spihler var redan 

på plats i socknen som byggmästare vid uppförandet 

av nya Sjöö slott. Den nya kyrkan blev en rektangulär 

byggnad med säteritak och ovan på detta placerades 

en kraftig tornhuv innehållande kyrkklockorna. Idén 

och utförandet med ett centraltorn anses vara typiskt 

för barockkyrkor. I samband med kyrkobygget lät 

Stenbock också uppföra ett hospital intill kyrkan och 

1680 inrättas också en skola med en särskilt anställd 

skolpräst.

Spihlers barockkyrka fick stå orörd fram till 17Z3 
då blixten slår ned i dess torn. Hela tornet, taket och 

inredningen går till spillo. Dåvarande ägaren till Sjöö 

M. J. de la Gardie lät bekosta en uppbyggnad av 

kyrkan där man strävade efter att så långt det var möj

ligt rekonstruera Spihlers verk. Ar 1822 drabbades 

kyrkan återigen av ett åsknedslag varvid tornet och 

delar av taket fördärvades. Ägaren till Sjöö J. G. Banér 

lät renovera kyrkan. Han försåg den bland annat med 

ett nytt tak utan torn och byggnaden fick därmed sitt 

nuvarande exteriöra utseende. Under 1900-talets förs

ta hälft i takt med den kraftigt minskande befolkning

en i socknen förfaller kyrkan, och används under ett 

antal år som sädesmagasin. År 1950 är kyrkan åter 

reparerad och i bruk som sockenkyrka.

Sammanfattning och avslutning
Via de historiska kartorna har vi kunnat följa land- 

skapsutvecklingen vid Sjöö gods i Holm socken under 

ca 300 år, från 1600-talets slut och in i våra dagar. 

Stora förändringar i landskapet har skett under dessa 

år. Vissa har varit av mer smygande karaktär medan 

andra har haft ett snabbt förlopp. Genom att studera 

samtliga kartgenerationer över området är det möjligt 

att tidfästa förändringarna och förstå varför de sker. 

De olika kartorna ger också olika indirekt infor

mation om landskapets historia under medeltid och 

förhistorisk tid. Ett bredare källmaterial ger oss alltså 

större möjligheter till förståelse.

Kartmaterialet har visat oss ett mycket öppet 

1600-talslandskap, i det närmaste helt trädfritt. Trots 

detta var landskapet variationsrikt på ett helt annat 

sätt än idag. Arealmässigt dominerade åkermarken 

och denna var rik på strukturer och former genom 

sina öppna diken. Det fanns också stora samman

hängande arealer av ängsmarker, och utmarkerna 

utnyttjades till bete. Under 1700-talet sker inga stora 

förändringar men däremot kan man se flera långt 

utdragna utvecklingsförlopp. I 1786-87 års karta 

kan vi bland annat se en pågående rationalisering av 

åkermarken genom mer systematiskt grävda diken 

för dränering. Denna förändring ingick i ett förlopp 

som var gemensamt för flertalet stora slättbygder i 

Mälardalen och som sannolikt startade redan under 

medeltiden. Jordbruket i dessa områden genomgick en 

långsam men stadig utveckling mot specialiserad 

produktion av spannmål för avsalu.

En annan sedan länge pågående process som kan 

ses om vi jämför 1600- och 1700-talets kartor är den 

geologiskt betingade landhöjningen. Påtagligt stora 

landområden tillkom i socknens östra delar.
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Nyetablering av torp och nyodlingar i utmarkerna 

visar starten på en utveckling som når sin kulmen 

knappt hundra år senare. I nästa kartgeneration från 

1845 bekräftas de tidigare uppmärksammade utveck

lingsprocesserna.

Till skillnad från de tidigare kartgenerationerna 

där vi kunnat se relativt långsamma, långsiktiga för

ändringar, kan vi i den häradsekonomiska kartan från 

i860 se mycket snabba och kraftiga förändringar i 

landskapet. Under de femton år som skiljer kartorna 

åt har nästan all ängs- och hagmark försvunnit och 

omvandlats till åkermark. Den tidigare bybebyggelsen 

har avhysts eller omvandlats till arbetarbostäder och 

en omfattande torpbebyggelse har växt fram i sock

nens utmarker. Förändringarna hänger samman med 

en övergång i godsets drift från arrenderande land bor 

till huvudgårdsdrift med anställda arbetare. I den eko

nomiska kartan från 1953 kan vi se att de sista per

manenta ängsmarkerna försvunnit. För första gången 

på många hundra år växer också skog i egentlig 

mening i utmarkerna och på impedimenten. Mekani

seringen av jordbruket innebar också en avfolkning av 

socknen då allt färre människor behövdes för driften 

av jordbruket.

De historiska kartorna har också haft stor betydel

se för förståelsen av det förhistoriska och medeltida 

Flolm. Med hjälp av kartorna, fornlämningsregistret 

och runverket har vi kunnat peka på en möjlig för

historisk bebyggelsesituation med fyra ursprungliga 

enheter. Dessa är: Ölsta/Sjö, Tuna, Gymninge/Meshatt- 

sund och Vallby/Säby, om vi använder oss av de histo

riskt kända bynamnen.

Via kartmaterialet och fornlämningsregistret har vi 

kunnat klarlägga platsen för det medeltida stenhuset 

till Sjöö, föregångaren till J. G. Stenbocks barockslott.

Vi har också troligen kunnat spåra den försvunna 

medeltida byn Sundby efter en integrerad analys av 

DMS-material och historisk kartinformation.

•

Målet med denna artikel har varit tvåfaldig. Dels har 

den velat visa på de historiska kartornas stora poten

tial vid tolkning och förståelse av ett landskapsrums 

historiska utveckling samt vikten av att använda sig 

av det tidsdjup som flera kartgenerationer ger. Dels 

vill också artikeln peka på vilka fördelar som finns i 

att hantera kulturmiljöinformation på bred front med 

GIS/IT-inriktade arbetsmetoder.

Många av de ovan redovisade resultaten hade 

omöjligen frambringats utan hjälp av de historiska 

kartorna och det hade varit omöjligt att inom rimlig 

tid studera en så bred informationsmängd utan hjälp 

av GIS-teknik. För att ett sådant arbetssätt skall kunna 

bedrivas rationellt och effektivt krävs att informa

tionen är digitaliserad och tillgänglig. Vi är inte där 

ännu. Mycket arbete pågår och inom några få år kom

mer större mängder kulturmiljöinformation, bland 

annat historiska kartor, fornlämningar, byggnader 

med mera att vara digitaliserade och tillgängliga över 

Internet.

Vad har då GIS tillfört denna studie? Den största 

vinsten kan ses i hanteringen av de historiska kartor

na. Mindre än en halvtimme per kartgeneration har 

använts för att få originalkartbilden rektifierad och 

inpassad i rikets koordinatsystem, färdiga att använ

das med varandra och annan geografisk information. 

Detta skall jämföras med det mycket tidskrävande
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manuella arbetet med att framställa analoga kartöver

lägg. I dessa är endast delar av kartans information 

med och dessutom generaliserad. En andra stor fördel 

med att hantera kulturmiljöinformation i GIS är möj

ligheterna och flexibiliteten till samköming av olika 

informationsskikt. Man kan fritt och snabbt ta fram 

till exempel fornlämningsdata, sortera ut gravar och 

visa dessa mot en modern karta, en historisk karta 

eller mot en terrängmodell. Några ögonblick senare 

kan man göra samma sak med runstenar.

GIS/IT är viktigt för kulturmiljövården genom att 

det kan få oss att se samband som svårligen kan 

upptäckas med analoga metoder. GIS är ett analytiskt 

redskap som ger oss större möjligheter och mer tid till 

reflexion av innehållet i ett landskapsrum. Tekniken 

ger oss också visualiseringsmöjligheter som gör det 

lättare att förmedla resultat, tankar och idéer till 

andra människor.
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Vem tar ansvar för landskapet?

Markanvändningshistoria 

med hjälp av digital 

historisk kartinformation 

visar på problemen med 

dagens sektorindelade 

landskapsforvaltning

Michael Frisk och Jerker Moström

Ett numera ganska igenvuxet odlingslandskap. 
Foto: Bengt A Lundberg

Färvaltningen av landskapet involverar en rad 

myndigheter och organisationer som med olika medel 

försöker påverka aktörer och verksamheter så 

att olika värden i landskapet på bästa sätt bevaras 

och berikas. Landskapet kan sägas vara uppdelat i 

intresseområden som är avgränsade utifrån olika 

perspektiv och värderingsgrunder. Denna sektorise- 

ring återspeglar på ett till synes logiskt sätt dagens 

specialiserade jordbruks- och skogsnäring och de olika 

statliga myndigheternas ansvarsområden. Sektorise- 

ringen är även uttryck för en närmast fakultetsmässig 

distinktion mellan natur och kultur, något som är 

speciellt tydligt när det gäller Riksantikvarieämbetets 

och Naturvårdsverkets olika ansvarsområden.

Sett i ett historiskt perspektiv kan emellertid denna 

sektorisering te sig problemfylld. Den specialisering 

som innebär att jord- och skogsbruk idag ofta upp

fattas som två av varandra oberoende näringar är en 

tämligen sen företeelse. Ännu vid seklets början var 

jordbruket i högre grad än i dag ett lantbruk, där 

både jord- och skogsbruk var integrerade i gårdarnas 

totalekonomi. Går man tillbaka till tiden före 1900- 

talet blir gränsen mellan näringarna än mer flytande. 

Jordbruk och skogsnäringar utgjorde på de flesta håll 

i landet varandras förutsättningar. Detta återspeglas 

även i den äldre markanvändningen, där just det
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mångsidiga bruket av markerna var regeln. Ängen var 

visserligen slåttermark, men den kunde även användas 

för bete, vedtäkt och produktion av klenvirke. 

Skogsmarkerna nyttjades för ved- och virkestäkt, 

tjärbränning, extensivt bete och dessutom odling i 

form av svedjebruk.

Sett mot en sådan bakgrund kan naturligtvis frågan 

ställas vad som egentligen är natur och kultur i land

skapet? Är det inte ofta just en mångtusenårig 

markanvändningshistoria som utgör förutsättningen 

för den natur och de landskapsvärden vi upplever 

idag? Hur tillvaratas egentligen dessa värden med 

dagens sektoriserade landskapsforvaltning? Vad blir 

resultatet om 50-100 år? Dessa frågeställningar utgör 

utgångspunkten för denna studie, vars syfte är att visa 

exempel på hur de rumsliga sambanden mellan kultur

värden, naturvärden och den bakomliggande mark- 

användningshistoriken kan kartläggas med hjälp av 

historisk kartinformation i GIS. Studien vill även göra 

gällande att landskapsforvaltningen bör utgå från en 

samlad syn på landskapet och i större utsträckning ta 

hjälp av integrerade analyser av datakällor från olika 

fackområden. Det är först då som bärande samband 

mellan olika företeelser i landskapet kan klarläggas 

och förstås fullt ut. Diskussionen belyses med exempel 

på analyser över ett område i den halländska mellan

bygden, nämligen Köinge i Falkenbergs kommun.

En halländsk mellanbygd
Köinge socken är belägen i den mellanbygd som upp

står i mötet mellan den halländska kustslätten och det 

småländska höglandet. Höglandets flikiga, sönder

brutna randzon bildar här ett böljande landskap med 

skogklädda bergs- och moränhöjder, mindre sjöar och 

öppna, sedimentfyllda dalgångar. Köinges marker 

breder ut sig över den västra sluttningen av 

Högvadsåns dalgång och sträcker sig från åstranden i 

dess botten upp mot höglandet ovan högsta kustlinjen 

i nordväst. I söder bildar uppstickande, skogklädda 

höj dryggar en barriär mellan den östra och den västra 

delen av dalgången, något som bidrar till landskapets 

kuperade och omväxlande karaktär (figur 1 och 2).

Merparten av dagens bebyggelse är belägen i dal

gången och den bildar här linjära stråk, som på ett 

markant sätt följer gränsen mellan det öppna land

skapet i de lägre liggande landskapspartierna och de 

skogklädda bergs- och moränhöjderna ovan högsta 

kustlinjen. Det är också till dalgången som den abso

luta merparten av dagens jordbruksföretag är lokali

serade. De är som regel inriktade mot kött- och mjölk

produktion och åkerarealen nyttjas framför allt till 

bete och odling av foderväxter. Åkermarken är det 

dominerande markslaget, men den bryts här och var 

av mindre lövskogsdungar. Partier av lövskog omger 

ofta också bebyggelsen och bildar på många håll även 

en barriär i gränsen mellan det öppna odlingsland

skapet och barrskogen på höjderna (figur 1).

Figur 1. Köinge socken i dagens kartbild. Området är beläget i Högvadsåns dalgång, i den mellanbygd som uppstår i övergången mellan den 
halländska kustslätten och det småländska höglandet. De södra och östra delarna av socknen utgörs av ett öppet odlingslandskap, där också 
merparten av dagens bebyggelse är belägen. De norra och västra delarna domineras av skog, företrädesvis barrskog med inslag av lövskog, 
mindre arealer öppen mark och sjöar. Bebyggelsen består här idag främst av fritidshus. Undantaget utgörs av gårdarna Ranered och Björka, 
som båda går tillbaka på äldre mantalssatta hemman. Centralt i socknen bildar Haka mosse ett större sammanhängande våtmarksstråk. 
GSD-fastighetskartan
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Bebyggelsen i de högre liggande skogsområdena 

består främst av fritidshus. Undantagen utgörs av de 

två gårdarna Björka och Ranered, som båda går till

baka på äldre mantalssatta hemman. Förutsättningar

na för odling här uppe ovan högsta kustlinjen skiljer 

sig från de nere i den sedimentfyllda dalgången. Både 

Björka och Ranered är belägna på krönet av så kalla

de drumliner - moränformationer avsatta av inlands

isen med osorterade, steniga, men också mycket mine

ralrika och bördiga jordar. De omkringliggande mar

kerna domineras av barrskog med inslag av lövskog 

och mindre arealer av öppen, betad eller odlad mark. 

Lövskogen återfinns framförallt i den allra nordligas

te delen av Köinge, men även i anslutning till bebyg

gelsen där den, liksom nere i dalgången, ofta bildar en 

skärm mellan öppen mark och barrskog (figur i).

Denna landskapsbild, med en till synes skarp 

åtskillnad mellan å ena sidan skogsmark och å den 

andra odlade kulturmarker är emellertid på intet sätt 

typisk, sett i ett längre historiskt perspektiv. Som 

typisk framstår då istället en markanvändning som 

fluktuerat och där gränserna mellan olika markslag 

varit flytande. Man behöver bara gå till kartmaterial 

från 1900-talets början för att förstå att de idag små 

arealerna av öppen mark i det skogbeklädda höglan

det i själva verket utgör fragmenterade rester av ett 

småskaligt jordbrukslandskap, där åkrar och ängar till 

torp och jordbruksegnahem utgjorde ett betydande 

inslag i landskapsbilden. Man inser också att artsam

mansättningen i dagens skogsmark i mycket är pro

dukten av det senaste seklets alltmer monokulturella 

skogsbruk. På 1920-talet dominerade löv- och bland

skogen. Inslaget av ren barrskog var begränsat jämfört 

med idag (figur 3).

I 1700-talets kartmaterial framträder en bild av 

landskapet i Köinge som skiljer sig ganska avsevärt 

från 1900-talets situation (figur 4). Den anmärknings

värt linjära bebyggelsestrukturen känns emellertid igen 

och bilden av dåtidens landskap ger även en möjlighet 

att förstå hur denna struktur har uppkommit. Gränsen 

mellan dagens öppna dalgång och skogbeväxta höjder 

sammanfaller i stort sett med 1700-talets inägo- och 

utmarksgräns. Vid lokaliseringen av bebyggelsen har 

uppenbarligen närheten till utmarken eftersträvats. 

Sluttningen upp mot utmarken har medgivit en sådan 

närhet och dessutom tillgång till väldränerade bebyg

gelseplatser. Denna grundstruktur tycks därefter ha 

varit styrande för framväxten av den bebyggelsebild vi 

ser idag. Den bild av markutnyttjandet vi möter i 

1700-talets kartmaterial kan således fortfarande utlä

sas i dagens bebyggelsestruktur (jämför figur 1 och 4).

I utmarksområdet är det däremot inte så lätt att 

känna igen situationen i vare sig 1920-talets eller 

1990-talets kartbilder (figur 4). Vi befinner oss i det 

betespräglade, halländska ljunghedslandskap, som 

nådde sin kulmen under 1800-talets inledande decen

nier. Ljunghedens utbredning är rekonstruerad utifrån 

utmarkskartor från tiden runt sekelskiftet 1800 och 

senare laga skifteskartor. Köinge låg vid denna tid i 

gränslandet mellan de halländska ris- och lövskogs-

Figur 2. Det småländska höglandets sönderbrutna randzon bildar områdets topografiska förutsättningar. Högsta kustlinjen följer ungefär 65- 
meterskurvan. Det öppna jordbrukslandskapet är framför allt knutet till dalgångarnas sedimentjordar. Detta gäller emellertid inte Ranered och 
Björka som är belägna på drumliner, - osorterade moränavlagringar avsatta av inlandsisen. Dessa steniga, men också mycket bördiga och 
mineralrika jordar, utgör förutsättningen för odling på dessa båda gårdar. GSD-höjddata.
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o

bygderna (Frisk & Larsson 1999 s. 44 f.), något som 

tydligt framgår av kartrekonstruktionen (figur 4). I 

den norra delen av socknen fanns, liksom idag, större 

sammanhängande arealer av framförallt bokskog. 

Den södra delen tycks däremot ha varit dominerad av 

mer eller mindre trädlös ljunghed. Våtmarksarealen 

tycks även ha varit större under 1700- och 1800-talen 

än under 1900-talet. Skillnaden kan vara skenbar och 

ha uppstått som ett resultat av olika klassning i olika 

kartgenerationer, men den kan också ha ett samband 

med ljunghedarna. En sådan omfattande avskogning, 

som det tycks ha varit fråga om här, kan nämligen ha 

lett till stigande grundvattennivåer och en forsump

ning av landskapet (jämför Frisk & Larsson 1999 s. 

39 f.). Ett annat typiskt drag, som inte framgår direkt 

av kartrekonstruktionen i figur 4, är att vedväxter 

utgjorde ett betydande inslag i byarnas och gårdarnas 

ängsmarker. Gården Björkas åker- och ängsgärde 

hyser till exempel ett betydande ekbestånd och i det 

norra ängsgärdet finns både hassel och bok (Lm, akt 

n 1751, LMV 1^36-3:1 1865). Detta är intressant 

mot bakgrund av den tidigare iakttagelsen, att dagens 

bebyggelse ofta omgärdas av lövskogsbestånd (jämför 

figur 1). Denna lövskog har troligen sin bakgrund i 

1700- och 1800-talens trädbärande ängar.

Vedväxterna på inägomarken var under 1700-talet 

sannolikt av betydelse både för foder-, ved- och virkes- 

för sörj ningen (jämför Frisk &c Larsson 1999 s. 41 f.). 

Nyttjandet av bokskogen i den norra delen av socknen 

var nämligen belagt med restriktioner. I textdelen till

den äldsta av de två utmarkskartorna sägs nämligen att 

”...denna skog består av ... välvuxen merendels tillta

gande boketräd hvilken af kronoallmogen allenast till 

under hygget får nyttjas...hvarest de ... fingo nyttja 

grenar och småbränsle som årligen faller...” (LMV 

NI36-7:3 1764-65). Bönderna hade således rätt att 

hugga undan sly i undervegetationen och att samla in 

vindfällen, men de fick inte skatta beståndet av väl- 

vuxna boketräd. Dessa restriktioner kan mycket väl 

vara ett uttryck för den oro som fanns bland dåtidens 

företrädare för krona och upplyst överhet, att allmo

gens virkesuttag skulle leda till att landets timmerskog 

skulle ta slut (t.ex. Lewan 1992, Löfgren 1992). Det är 

också ett belysande exempel på att samhällets intressen 

i landskapets nyttjande och formande inte är någon 

helt ny företeelse. Ytterligare ett exempel på 1700- 

talets skogsvårdande insatser är planterhagen invid 

Björkasjöns norra strand. Planteringen är hägnad, san

nolikt till skydd för frigående betesdjur. Skogsbete 

tycks nämligen ha varit tillåtet i området. 1 den senare 

utmarkskartan från 1820-talet sägs nämligen att även 

planterhagen nyttjas för bete, något som troligen inne

bär att de planterade träden vid denna tid var så pass 

välvuxna att betesdjuren inte utgjorde något hot mot 

dem (LMV M36-H2 1822-25). De lövskogar som 

återstår i dagens landskap är således inga urskogar 

utan snarare kulturskogar som till viss del är anlagda 

och där de grövre träden visserligen varit fredade, men 

där markfloran under lång tid varit påverkad av betes

gång och tillvaratagande av vindfällen och sly.

Figur 3. 1920-talets kartbild över Köinge visar bland annat att de små arealer av öppen mark, som idag finns i den norra och västra delen av 
socknen, har sin bakgrund i ett småskaligt jordbrukslandskap där åkrar och ängar till torp och jordbruksegnahem utgjorde ett viktigt inslag i land
skapsbilden. I jämförelse med dagens situation hade också skogen en annan sammansättning. Löv- och blandskogar utgjorde en större del av 
skogsarealen medan barrskogen var mera begränsad, rak 1917-25.
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Av figur 4 framgår vidare att 1700-talets inågomark 

hade en utbredning som i grova drag motsvarar dagens 

åkermark (jämför figur 1). Det förhistoriska åkerbru

ket tycks däremot inte ha varit helt bundet till de land

skapspartier som odlats under historisk och modern 

tid. I höglandsområdet har den fossila åkermark av 

förhistorisk typ, som registrerats i samband med forn- 

minnes- och landskapsinventering, visserligen en kopp

ling till både 1700-talets gårdslägen och 1920-talets 

torp och egnahem. Detta är tydligt i både Björka och 

Ranered, som är placerade mitt i större områden med 

fossil åkermark av förhistorisk typ (jämför figur 4 och 

5). Därutöver finns emellertid även betydande arealer, 

som uppenbarligen inte nyttjats för odling vare sig 

under 1700-talet eller senare. Detta står klart genom 

det omfattande röjningsröseområde som finns strax 

väster om Haka mosse i de centrala delarna av socknen 

(figur 5). I dalgången finns idag inga bevarade spår 

av förhistorisk odling, men sådan kan utläsas indirekt 

genom utbredningen av registrerade, förhistoriska 

gravar. Gravar och fossil åkermark skapar alltså till

sammans en bild av utbredningen av det förhistoriska 

odlingslandskapet. Denna bild kan även kompletteras 

genom iakttagelser i 1700-talets kartmaterial. Formen 

på vissa åkrar och ägofigurer i både Köinges och 

Axtornas gärden antyder en bakgrund i bandparceller, 

något som indikerar att området odlats under järn

ålder - tidig medeltid (FLIS 1997, s. 118 f.)

Grovt förenklat ger de fyra tidsbilderna av Köinge 

intryck av en markanvändningshistorik där åker- och 

slåttermark växelvis expanderat och dragit sig tillbaka 

med utgångspunkt i kärnområdena i dalgången och 

på drumlinerna (se figur 6). Dagens landskapsbild 

tycks tillsammans med 1700-talets vara uttryck för 

kontraktiva perioder, där odlingslandskapet koncen

trerat sig till kärnområdena. 1920-talet och det för

historiska odlingslandskapet speglar däremot expan

siva faser, där betydligt större delar av landskapet 

utnyttjades för odling. Betydande delar av det vi idag 

betraktar som skogsmarker har alltså i själva verket en 

bakgrund som odlings- och slåttermark. Andra delar 

hade vid sekelskiftet 1800 använts för extensivt året 

runt-bete under så lång tid, att de omvandlats till 

mer eller mindre trädlösa ljunghedar. Avskogningen 

hade vid denna tid även lett till ett större inslag av våt

marker i landskapet. De rester av skog som fanns kvar 

i socknen nyttjades även de för bete, men de fick inte 

användas för ved- och virkesfång annat än i mycket 

begränsad omfattning. Tvärtom tycks man redan vid 

1700-talets slut ha anlagt hägnade planterhagar för 

att befrämja tillväxten.

Hur fördelar sig då de landskapsförvaltande 

myndigheternas olika intresseområden i Köinge? Vilka 

värden har identifierats och, framför allt, hur förhåller 

sig dessa värden till den ovan beskrivna markanvänd- 

ningshistoriken?

Figur 4. Landskapet i Köinge runt år 1800. Kartbilden är sammansatt av ett antal olika storskaliga avmätningar över gårdar, byar och utmarker upp
rättade under perioden 1739-1827. Tillsammans återger de en bild av landskap och markutnyttjande i socknen under det sista århundradet före 
1800-talets jordbruksreformer. Vid denna tid dominerades socknen av mer eller mindre trädlös ljunghed. Den skog som fanns bestod framför 
allt av bok. Nyttjandet av bokskogen var belagt med restriktioner. Bete och insamling av vindfällen var tillåtet, men inte uttag av timmer. Vid 
Björka sjös norra strand fanns en hägnad planterhage, sannolikt anlagd för att ytterligare befrämja skogstillväxten. LMV: M36-i:2 1822-25, M36-4:2 

1795, M36-7:l 1739, M36-7:3 1764-65, M36-9:l 1750, M36-11:1 1739, M36-11:2 1840. Lm: Köinge 6 1759, Köinge 7 1751, Köinge 47 1827.
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Myndighetslandskapet
Vi har i Sverige en mycket lång förvaltningstradition. 

Den har sedan vi fick våra första kollegier, ministerier, 

ämbeten, departement, länsorganisationer och cent

rala verk på ett eller annat sätt hanterat frågor som 

rör landskapet. Med några få undantag har myndig

heternas intresse för landskapet fram till 1900-talet 

handlat om ekonomiska resurser - om hur jord, vatten 

och skog kunnat nyttjas och fördelas för att ge största 

möjliga ekonomiska avkastning. Detta visar sig i 

Köinge inte minst genom kronans skyddsföreskrifter 

för de på 1700-talet kvarvarande bokskogarna (se 

ovan).

Under 1900-talet fick allt fler myndigheter succes

sivt ett ansvar för att vårda, skydda och bevara land

skapet. Värdefull natur skulle skyddas från ingrepp 

och skadlig verksamhet och de historiska avtrycken i 

landskapet skulle i största möjliga mån reserveras för 

framtiden. Verktyg för att nå dessa mål är och har varit 

ekonomiska styrmedel och lagstiftning.

Idag fördelas ansvaret för förvaltningen av land

skapet på central nivå i princip mellan de fyra sektors- 

myndigheterna Riksantikvarieämbetet, Naturvårds

verket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. På den 

regionala nivån företräds de respektive ansvarsområ

dena, utom skogsfrågorna, gemensamt av länsstyrel

serna och deras naturvårds-, kulurmiljövårds- och 

lantbruksenheter.

Skiljelinjerna mellan de olika ansvarsområdena 

baseras i huvudsak på två olika vertikala och horison

tella principer: Natur vs kultur och skogsmark vs od

lingslandskap. Lite förenklat kan ansvarsfördelningen 

illustreras enligt matrisen nedan.

Kultur Natur
Skog RAÄ, LSI svs
Odlingslandskap RAÄ, LST NV, JV, LST

Figur 7 är en sammanställning och tematisk redo

visning av olika typer av inventeringar och områden 

med utpekade värden, exempelvis ängs- och hag- 

marker och nyckelbiotoper inom Köinge socken. 

Sammantaget bildar de en slags bild av dagens ”myn- 

dighetslandskap”, dvs vilken eller vilka myndigheter 

eller sektorer inom en myndighet som har intresse eller 

ansvar för ett visst utsnitt av landskapet. Kartan måste 

naturligtvis betraktas med en nypa salt eftersom det 

inte finns helt definitiva gränser i fråga om ansvaret 

för de olika miljöerna men kartan reser ändå en 

intressant och lite provocerande fråga: Faller sektors- 

myndigheternas olika ansvarsområden tillbaka på en 

logisk och en gång för alla given indelning av land

skapet eller är kanske landskapets skiftande karaktä

rer ett resultat av sektorsmyndigheternas ansvarsför

delning?

Sett utifrån dagens specialiserade jordbruks- och 

skogsnäring förefaller vår sektoriserade landskapsfor

valtning rationell och självklar. Myndigheternas roll 

och ansvar formuleras trots allt utifrån den situation 

som råder idag. Få skulle väl ifrågasätta rimligheten i 

att skogsvårdsstyrelserna tar ansvaret för att den 

svenska skogen sköts eller att länsstyrelsernas kultur-

Figur 5. Utbredningen av fossil åkermark av förhistorisk typ och förhistoriska gravar i Köinge socken. Den fossila åkermarken utgörs av så kallade 
röjningsröseområden och bandparceller som generellt dateras till tidsperioden äldre järnålder - medeltid (FLIS 1997, s. 134 { 118 f.). 
Fornminnesregistret.
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miljöenheter ansvarar för att våra kulturmiljöer skyd

das och vårdas. Vi vill dock i denna artikel åtminsto

ne för en stund fundera kring sektorsmyndigheternas 

ansvarsområden i relation till landskapet ur ett lång

tidsperspektiv. I det långa tidsperspektivet blir, som 

tidigare visats, gränserna mellan natur, kultur, skogs- 

och odlingslandskap inte alltid självklara. För att 

ytterligare klargöra detta skall vi titta lite närmare på 

några av de naturvärden som identifierats i Köinge.

Värden, förvaltning och 
markanvändningshistoria
Undersökningen av relationen mellan naturvärden och 

markanvändningshistorik baserar sig på det tidigare 

redovisade historiska kartmaterialet (figur 3 och 4) och 

ett urval av de olika data som redovisades i figur 7. 

De dataskikt som valts ut för analys är Artdatabankens 

databas över rödlistade arter och Skogsvårdsorgani- 

sationens inventering av nyckelbiotoper och natur

värden i skogsmark. För att klarlägga hur de olika styr

medlen för odlingslandskapets förvaltning faller ut i 

förhållande till den historiska markanvändningen har 

markanvändningshistoriken inom de så kallade jord- 

bruksblocken undersökts. Själva analysförfarandet är 

tämligen okomplicerat. Kartskikten över nyckelbioto

per, naturvärdesområden och jordbruksblock har nytt

jats som matriser, eller kakformar, med vars hjälp mot

svarande områden ur de historiska kartorna har ”stan

sats” ut. Arealerna av äldre markslag inom dessa 

områden har därefter summerats och exporterats till

ett kalkylprogram, där värdena sammanställts i enkla 

tabeller (figur 8 och 11).

Figur 8 visar hur lokaler med rödlistade arter förhål

ler sig till markanvändningen i de tre olika tidsskikten i 

figur i, 3 och 4. Tabellen skall naturligtvis tolkas med 

försiktighet. Datamängden är liten (zo lokaler) och skill

nader kan ha uppstått mellan olika tidsskikt genom rent 

geometriska misspassningar mellan kartgenerationer.

Fördelning inom markområden.
C. 1995 antal
Odlad åker 1
Barrskog 5
Lövskog 10
Vatten 2
Annan öppen mark 2

c. 1920
Odlat markområde 2
Barrskog 1
Blandskog 3
Lövskog 9
Vatten 2
Våtmarksområde 3

c. 1800
Hed 4
Lövskog 5
Vatten 2
Våtmarksområde 6
Äng 3

Figur 8. Rödlistade arter och markanvändningshistorik. Hela socknen.

Trots detta antyder sammanställningen något av den 

landskapsforandring som diskuterats tidigare. En given 

fråga är vad det är som skapat förutsättningarna för 

dessa lokaler med hotade arter? En månghundraårig

Figur 6. Markanvändningen i Köinge socken tycks i ett långtidsperspektiv ha präglats av att åker- och slåttermark växelvis har expanderat och dra
git sig tillbaka med utgångspunkt i kärnområden i dalgången och på drumlinerna. Detta tydliggörs i denna tidssekvens, som visar åkerareal per 
hektarruta i fyra tidsnitt. Sammantaget ger sekvensen även en uppfattning om hur stor areal som vid någon tidpunkt påverkats av odling under 
de senaste cirka 2000 åren. Analysen baserar sig på kartbilderna 1, 3, 4 och 5.
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markslagskontinuitet tycks i alla fall inte höra till de pri

mära förutsättningarna. Möjligen är istället ett tillfälligt 

stadium av succession i detta fall av större betydelse?

Landskapets förändring är tydlig även i analysen 

av nyckelbiotoper och naturvärdesområden. Likaså den 

mer diversifierade markanvändningen i äldre tider 

(figur 9). Nyckelbiotoper och naturvärden återfinns 

idag framför allt i lövskog och de stora arealerna 

upptas av hedädellövskog och ädellövskog. Mindre

Markområden
c. 1995

hektar procent

Odlad åker 0,26 0,4%
Sankmark 1,03 1,6%
Barrskog 17,92 27,5o/o
Lövskog 43,90 67,3%
Annan öppen mark 2,08 3,2%

c. 1920
Bebyggelseområde 0,46 0,70/o
Odlat markområde 2,53 4,1%
Barrskog 3,42 5,50/o
Blandskog 8,56 13,8%
Lövskog 40,81 65,6o/o
Våtmarksområde 6,44 10,3%

c. 1800
Bebyggelseområde 0,03 0,0%
Hage 4,20 6,7%
Hed 10,59 17,0%
Odlat markområde 0,10 0,2%
Lövskog 29,16 46,7%
Våtmarksområde 5,01 8,0%
Äng 11,84 19,0%
Övrigt markområde 1,50 2,4o/o

Figur 9. Markanvändningshistorik inom nyckelbiotoper och natur
värdesområden. Hela socknen.

arealer täcks av alsump- och biandsumpskogar, bran

ter samt å- och bäckmiljöer. Ungefär motsvarande 

areal, eller cirka 65 procent av nyckelbiotoperna och 

naturvärdesområdena, utgjordes av lövskogar även på 

1920-talet. I detta tidsskikt återfinns emellertid även 

en mer eller mindre komplett torpmiljö, med ett be

byggelseområde om knappt 0,5 hektar och tillhörande 

2,5 hektar åkermark (figur 9). Denna miljö finns även 

noterad i själva databasen över nyckelbiotoper som 

”spärrgreniga grova träd”, ”lövrika skogsbryn” och 

”torpruin” med mera.

Genom 1700- och 1800-talets kartmaterial blir 

markernas kulturberoende än mer tydlig. Närmare 20 

procent av nyckelbiotops- och naturvärdesarealen var 

då ängsmarker. Knappt 7 procent utgjordes av hag- 

marker och ytterligare 17 procent var extensivt betade 

hedmarker. Om man räknar med att även skogsmar

ken vid denna tid nyttjades för bete, insamling av 

vindfällen och klenvirke (se ovan) är man uppe i en 

nästan ioo-procentig kulturpåverkan inom dessa 

områden. Frågan är vilken betydelse detta har för de 

värden vi återfinner här idag?

Två områden där denna fråga ställs på sin spets 

återfinns strax intill gården Björka. Här visar det sig 

nämligen att större delen av det som på 1700-talet var 

Björkas ängsgärde idag klassas som nyckelbiotop av 

typen hedädellövskog. I direkt anslutning till det som 

en gång var mynningen på Björkas korta fägata mot 

utmarken ligger ett större område som är klassat som

Figur 7. Kartbilden är en tematisk redovisning av olika myndighetssektorers intresse- och ansvarsområden i Köinge. De kulturmiljövårdande 
myndigheternas intressen representeras i kartan av Riksantikvarieämbetets och Hallands länsmuseers landskapsinventering samt Fornminnes- 
registret (röda objekt). De naturvårdande myndigheternas intressen speglas i form av Artdatabankens databas över rödlistade arter och Läns
styrelsen i Hallands läns databas över ängs- och hagmarksinventeringen (ljust gröna objekt) samt Skogsvårdsorganisationens databaser över 
nyckelbiotoper, naturvärdesområden och sumpskogar (mörkt gröna objekt). Jordbruksverkets blockdatabas (gula objekt) representerar områden 
inom vilka stöd för bevarande och vård av odlingslandskapets natur- och kulturvärden kan utgå.
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värdefull ädellövskog och å- eller bäckmiljö (figur ii). 

På iyoo-och 1800-talet var detta område mer eller 

mindre trädlöst, enligt vad man kan utläsa av de sam

tida lantmäteriakterna. Ytterligare ett tankeväckande 

område är den tidigare omtalade planterhagen norr 

om Björka sjö. Man kan konstatera att även denna 

idag till stora delar är klassad som nyckelbiotop. 

1700-talets skogsföryngrande åtgärder var uppenbar

ligen framgångsrika, sett ur naturvårdssynpunkt.

Markområde Totalt Blocklagt
C. 1995 hektar hektar andel
Odlad åker 716,8 689,0 960/0
Sankmark 233,2 1,5 lo/o

Barrskog 1063,8 46,5 4%
Hygge 19,9 2,1 11%
Lövskog 353,8 40,4 11%
Annan öppen mark 312,8 176,0 56%

c. 1920
Bebyggelseområde 54,5 14,2 260/0
Ej klassat markområde 2,0 0,2 10%
Odlat markområde 901,7 741,3 82%
Skogsområde 1424,9 174,3 120/0
Våtmarksområde 324,3 12,8 4%
Äng 3,6 2,4 650/0
Övrigt markområde 17,4 10,4 60%

c. 1800
Bebygge Iseo m rå de 4,0 0,9 210/0
Ej klassat markområde 31,8 22,6 710/0
Hage 136,1 65,9 48%
Hed 1054,9 181,4 17%
Odlat markområde 123,7 98,5 80%
Skogsområde 392,9 37,8 10%
Våtmarksområde 438,6 101,8 23%
Äng 531,0 408,4 77%
Övrigt markområde 46,9 21,3 45%

Figur 10. Markanvändningshistorik inom jordbruksblock 2001. Hela 
socknen.

Den mångfacetterade markanvändningen i äldre 

tider blir även tydlig i analysen av markanvändnings- 

historiken inom jordbruksblocken. Om man ser till 

hela socknen verkar det faktiskt som om jordbruks

blocken proportionellt sett ganska väl täcker in även 

de historiska markslagen (figur 10). Man kan till 

exempel konstatera att 77 procent av de sammanlagt 

cirka 530 hektar äng, som fanns i socknen runt 

sekelskiftet 1800, ryms inom dagens jordbruksblock. 

För hagmarkerna är siffran 48 procent och för 1700- 

och 1800-talets åkermark 80 procent. Detta förefaller 

hoppingivande, eftersom man därigenom skulle kunna 

förmoda att de olika stödformer som är kopplade till 

jordbruksblocken bidrar till att bibehålla ett öppet 

landskap som i stora drag motsvarar även det histo

riska odlingslandskapet.

Dessvärre ger dock figur 10 en alltför genomsnitt

lig bild som är i underkant när det gäller odlingsland

skapet i dalgångarna och som knappast stämmer alls 

om man går till exempelvis Björka i höglandsområdet. 

För att tydliggöra detta har de äldsta tidsskikten för 

Axtorna och Björka analyserats separat, enligt samma 

modell som i figur 10 (figur 11). För Axtornas del kan 

man då bland annat se att betryggande 80 procent av 

1700- och 1800-talens ängsmarker och 66 procent av 

hagmarkerna ryms inom jordbruksblocken, liksom 85 

procent av åkermarken (figur 11). Dagens jordbruks

block är således representativa även för det äldre jord

brukslandskapet, och den mark som omfattas kan 

hävdas som en helhet med enhetliga styrmedel från en 

och samma myndighet. När det gäller Björka finner 

man emellertid att större delen av 1700- och 18 oo

talets åkermark visserligen innefattas av jordbruks

blocken, men endast 20 procent av den dåtida ängs

marken och ingenting av hagmarken. Jordbruks-
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Björka
Markområde Totalt Blocklagt
c. 1800 hektar hektar andel
Bebyggelseområde 0,2 0,01 6%
Ej klassat markområde 3,5 2,8 80%
Hage 10,3 0,0 0%
Hed 26,5 1,8 7%
Odlat markområde 5,8 4,1 71%
Skogsområde 44,2 0,6 1%
Våtmarksområde 30,1 6,1 20%
Äng 21,6 4,3 20%
Övrigt markområde 7,4 1,2 17%
Totalt 149,6 21,0 14%

Axtorna
Markområden Totalt Blocklagt
c. 1800 hektar hektar andel
Bebyggelseområde 1,247 0,177 140/0
Ej klassat markområde 1,447 1,41 97%
Hage 35,445 23,264 660/0
Hed 321,642 57,008 18%
Odlat markområde 36,812 31,307 85%
Skogsområde 28,818 20,028 69%
Våtmarksområde 128,426 45,743 36%
Äng 120,282 100,71 84%
Övrigt markområde 2,97 1,655 560/0
Totalt 677,089 281,302 42%

Figur 11. Markanvändningshistorik inom jordbruksblock 2001. Kartbilderna visar hur jordbruksblock, nyckelbiotoper och naturvärdesområden i 
skogsmark faller ut i kartor över byarna Axtorna och Björka från tiden runt 1800. Tabellerna visar den totala arealen av olika markslag i Axtorna 
och Björka cirka 1800 samt hur stor del av denna areal som återfinns inom jordbruksblocken 2001. Analysen bygger på en samköming mellan 
kartan i figur 4 och Jordbruksverkets blockdatabas.
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blocken är alltså alldeles för snäva i förhållande till 

det historiska odlingslandskapet. Anledningen till sned

fördelningen är att en stor del av Björkas gamla ängs- 

och hagmarker numera är beskogade och därför inte 

kan räknas som jordbruksmark. Detta framgår ju även 

med all önskvärd tydlighet av det faktum, att Björkas 

gamla ängsgärde numera klassas som nyckelbiotop i 

skogsmark (se diskussion ovan). Hävden av det histo

riska odlingslandskapet faller således under minst två 

olika ”myndighetsregimer”. Risken är uppenbar att 

detta kan leda till en fragmentisering av landskapet, 

när gården Björkas brukare inrättar sin markanvänd

ning efter två helt olika skötselideologier.

Hänger det ihop?
Samkörningen av databaserna över rödlistade arter, 

nyckelbiotoper, naturvärdesområden och det historis

ka kartmaterialet över Köinge visar, att det tycks 

finnas en påfallande rumslig koppling mellan höga 

naturvärden i dagens landskap och områden som tidi

gare i historien hävdats genom slåtter, bete, odling och 

till och med skogsplantering. I det ovan diskuterade 

exemplet Björka är kopplingen så uppenbar att den 

påkallar ett behov av att klarlägga vilken implikation 

denna har för skyddsföreskrifter och bevarandestrate

gier. Kanske är de höga skogliga värden, som idag 

återfinns i till exempel Björkas gamla ängsgärde, i 

själva verket bara uttryck för en temporär succes

sionsfas i ett urgammalt odlingslandskap? Vad händer 

då om vegetationen även fortsättningsvis tillåts att 

utvecklas utan någon form av hävd? Finns det skäl 

att befara att de naturvärden som identifierats helt 

enkelt växer bort? Frågor som dessa verkar idag vara 

ganska bristfälligt utredda, något som väcker följd

frågan hur väl underbyggda dagens olika bevarande

strategier och stödsystem egentligen är? Exemplet 

Björka uppmanar onekligen till en landskapsforvalt

ning som ser bortom sektorsgränser och förenklade 

uppdelningar i natur och kultur och istället tar ett hel

hetsgrepp på landskapet och dess historia.

Detta framgår även i analysen av markanvänd- 

ningshistoriken inom jordbruksblocken. Allt mer av 

de resurser som avsätts för olika former av landskaps

vårdande insatser slussas idag ut till brukarna via EU:s 

miljöstöd. Jordbruksblocken är därför något av en 

nyckel i sammanhanget eftersom det krävs att marken 

blockläggs för att olika stödformer skall kunna utgå. 

En grundförutsättning för att marken i sin tur skall 

kunna ingå i jordbruksblocken är att den idag kan 

betraktas som jordbruksmark. Jordbruksmark kan 

förutom av åker, utgöras av öppna eller delvis trädbe

vuxna gräsmarker. Med undantag av de skogs

områden som idag nyttjas aktivt som bete kan alltså 

mark som är klassad som skog inte ingå i jordbruks

blocken. Denna distinkta skiljelinje mellan jordbruks

mark och skogsmark är, enligt vad som framgår av 

exemplet Köinge, tämligen oproblematisk i centrala 

jordbruksbygder. Den blocklagda marken omfattar 

här i rumslig mening i stort sett utbredningen av den 

historiska inägomarken. Här finns därför goda för

utsättningar för att de landskapsvårdande insatserna 

inom ramen för miljöstöden kan gynna bevarandet av 

agrarhistoriska helhetsmiljöer och strukturella sam

band i odlingslandskapet.

Utanför de centrala jordbruksområdena, framför

allt i skogs- och mellanbygderna, har de successivt 

vikande förutsättningarna för att bedriva jordbruk 

under 1900-talet lett till omfattande omställningar av 

jordbruksmark till skogsmark. Hagmarker och tidiga

80 Vem tar ansvar för landskapet?



re ängsmarker har i stor omfattning beskogats, och det 

som kvarstår att definitionsmässigt hänföra till jord

bruksmark är i stort sett den idag aktivt odlade mar

ken. Som vi har sett i fallet Björka är det endast frag

ment av den tidigare agrara miljön som här omfattas 

av jordbruksblocken. Det är därmed bara en begrän

sad del av de strukturer och former från äldre tiders 

odlingslandskap som fångas in av de olika stödformer

na. En betydande del av den forna inägomarken ligger 

idag i skogsmark och sorterar därför under ett annat 

sektorsansvar med ett annat landskapsvårdande upp

drag och en annan syn på vilka strukturer som är vär

debärande. Det stödsystem som har till syfte att verka 

för skötsel och bevarande av tidigare agrara samman

hang är alltså begränsat till mindre lösryckta delar av 

odlingslandskapets historiska innehåll. Genom att 

landskapsforvaltningen involverar olika myndigheter 

med olika vård ideologier och stödsystem finns risk för 

en fragmentisering av landskapet, som på sikt kan leda 

till svårigheter att överskåda och förstå helheten i det 

historiska landskapsutnyttjandet.

Det här är naturligtvis ett problem som inte 

begränsar sig till just Köinge. I ett riksperspektiv 

känns den här diskrepansen mellan skogsbygd och 

jordbruksbygd onekligen välbekant. I regioner där 

den skogliga ekonomin haft en större betydelse under 

1900-talet har också omställningen från betes-, slät

ter- och åkermark till skogsmark varit mer dramatisk 

(exempelvis i Värmland, Dalarna och flera av norr- 

landslänen) än i de syd- och mellansvenska länen. I 

”skogslänen” är det därför relativt sett svårare att 

inom ramen för en stödform som så starkt är knuten 

till dagens markanvändningssituation försöka vårda 

och bevara agrarhistoriska helheter som idag bara till 

en del återfinns inom jordbruksmark.

Frågan är då vad detta får för konsekvenser för 

bevarandet av en unik miljö som Björka? Den absolut 

viktigaste förutsättningen för bevarande och berikan

de av de olika värden som finns här ligger naturligtvis 

i intresset och engagemanget hos den eller de personer 

som bebor och brukar Björka, nu och i framtiden. 

Först i andra hand kommer de olika stödsystemen. 

Om dessa stödsystem tillämpas på ett sätt som däm

par brukarens intresse och engagemang, eller tvingar 

till en alltför rigid, ensartad markanvändning, finns 

emellertid risk för att Björka utvecklas till något det 

aldrig tidigare har varit. Man ser framför sig ett land

skap där de tidigare åkrarna visserligen är välbetade, 

men där de gamla ängs- och hagmarkerna har för

vandlats till barrplanteringar, slyskogar och urskogs- 

reservat. I ett sådant landskap kommer förhistoriska 

röjningsrösen, bandparceller, historiska hägnader med 

mera att vara lämningar helt utan samband med den 

omkringliggande miljön. Det blir ett ”myndighets- 

landskap” i ordets sämsta bemärkelse, där de historis

ka och rumsliga sammanhangen fått stå tillbaka till 

förmån för sektorsintressen och en alltför enögd syn 

på vad som är natur respektive kultur. Botemedlet mot 

en sådan utveckling är förvaltning och stödsystem 

som bygger på en helhetssyn på landskapet och dess 

historiska dimension. I detta har naturligtvis GIS- 

anpassad historisk kartinformation en viktig funktion 

att fylla, genom att den möjliggör integrerade analyser 

som stödjer en sådan helhetssyn.
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Allas kartor och landskap

Att förmedla kunskap U enna artikel visar exempel på hur digitala bearbet

om landskapets historia
ningar av historiska kartor kan användas som ett 

pedagogiskt redskap för att göra kunskaper kring

med hjälp av digitala
odlingslandskapets historia och värden mer tillgängli

ga för en bredare allmänhet. Fokus ligger på hur de

historiska kartor och
historiska kartorna kan användas för tillämpningar i 

webbmiljö. Artikeln beskriver kortfattat några tankar

webbteknik
kring historiska kartor i förmedlingssammanhang 

samt en beskrivning av den teknik som kan användas 

för att skapa interaktiva webb-gis. Artikeln hör ihop 

med en fingerad hemsida som finns på den bifogade

cd-skivan.

Jerker Moström

Bakgrund
Intresset för landskapet i allmänhet och odlingsland

skapet i synnerhet har ökat markant under senare år. 

Inom kulturmiljövården jobbar man idag med ett 

bredare rumsligt perspektiv där landskapets helhets

värden uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare. 

Kunskapen kring och metoderna för att arbeta med 

odlingslandskapets olika värden har också förbättrats 

väsentligt. Men det är inte bara inom den professio

nella kultur miljö vår den som intresset för odlings

landskapet växer. Även hos allmänheten finns en

Fägata i Krokshults natur- och kulturreservat.
Foto: Birgitta Eriksson

ökande efterfrågan på information och kunskaper om 

landskapets historia. En av orsakerna till detta har
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säkerligen varit EU:s miljöstödsprogram. I anslutning 

till miljöstöden har ett omfattande utbildningspro

gram bedrivits med syfte att öka lantbrukarnas kun

skaper om och intresse för odlingslandskapets natur- 

och kulturvärden (Markernas mångfald). Kursverk

samhetens innehåll och upplägg har varierat en del 

mellan olika län beroende på vilken kompetens och 

ambitionsnivå som funnits hos respektive länsstyrelse 

och museum, men också beroende på vilken typ av 

kunskap som efterfrågats av lantbrukarna själva. 

Exempel på kursteman som förekommit är hamling, 

lieslåtter, historiska kartor, gärdsgårdsbyggnad, 

restaurering av ängslador, flora- och byvandringar 

med mera. Man har även genomfört mer allmänna 

föreläsningar kring skötsel och underhåll av land

skapselement och restaurering av ängs- och betes

marker. Markernas mångfalds kursverksamhet inne

bar på många sätt att en ny kontaktyta mellan den 

professionella kultur- och naturvården och allmän

heten (främst företrädd av lantbrukare i detta fall) 

upprättades. Mötena mellan de kultur- och natur

vårdande myndigheterna och allmänheten byggde 

här främst på information, kommunikation och kun

skapsförmedling och mindre på lagstiftning, krav och 

förbud.

Det ökande intresset för natur- och kulturvärden i 

odlingslandskapet som man idag möter hos markäga

re, lantbrukare och andra ställer också krav på att kul

turmiljövården utvecklar sin förmåga att förmedla och 

tillgängliggöra den digra och många gånger komplexa 

kunskapen om landskapets historia som man idag 

besitter. En framgångsrik landskapsvård kräver att 

man också kan förklara och motivera de företeelser i 

landskapet som natur- och kultur miljö vår den idag 

pekar ut som värdefulla och vikiga att bevara.

Kulturmiljöpedagogik och 
en fingerad hemsida...
Kulturmiljöpedagogik och förmedlingsarbete omfattar 

naturligtvis ett mycket brett fält av verksamheter och 

arbetssätt. Denna tillämpning berör en liten men 

mycket viktig del av området, nämligen hur man kan 

använda sig av digital teknik för att förmedla och till

gängliggöra kunskap om landskapets historia och dess 

kultur- och naturvärden till en målgrupp som huvud

sakligen ligger utanför den professionella kulturmiljö

vården. Detta exempel är specifikt inriktat på arbetet 

kring odlingslandskapet och fokuserar i första hand på 

digitala historiska kartor, men förhoppningen är att 

det kan inspirera även till andra förmedlingsområden 

exempelvis inom arkeologi och byggnadshistoria. En 

av grundtankarna med denna typ av tillämpningar är 

att de skall bygga på enkel, billig och befintlig teknik 

som snabbt kan föra ut kunskapen till en bredare all

mänhet.

Denna artikel skall ses som en kortfattad sam

manfattning av ett antal tankar kring historiska kar

tor och förmedlingsfrågor. Tillämpningarna som dis

kuteras här presenteras praktiskt i form av en finge

rad hemsida som finns på den cd-skiva som följer 

med publikationen. Artikeln står därför inte för sig 

själv utan skall läsas och förstås tillsammans med 

hemsidan. För att kunna ta del av hemsidan krävs att 

en webbläsare finns installerad på din dator. 

Hemsidan presenterar den odlingshistoriska utveck

lingen i byn Krokshult i Kalmar län med utgångs

punkt i det digitala, historiska kartmaterialet. Delar 

av Krokshults mark utgör idag naturreservat och 

hemsidans fingerade syfte är att ge en förklaring till 

och förståelse för de värden som föranledde reservats- 

bildningen.
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Figur 1. Geometrisk avmätning över Norrala sockens prästbord 1768. 
kartan och dess tillkomstsammanhang (LMV: V37-20:2).

Historiska kartans roll 
i förmedlingen av landskapshistoria
Det historiska kartmaterialet är utan tvekan en av de 

kanske viktigaste nycklarna till förståelse för landska

pets historia. De historiska kartorna har i sig själva en 

enastående förmåga att fånga en betraktares intresse. 

De är ofta färgglada kreationer ibland försedda med 

kryptiska symboler och snirklig handstil som närmast 

för tankarna till äventyrsfilmernas skattkartor. Men 

de bär samtidigt på en respektingivande patina och

manér, texter och symboler utgör en viktig del av förståelsen för

en fläkt av myndig byråkrati från en svunnen tid. 

Tummade skifteskartor från de gamla byakistorna till

sammans med glättade reproduktioner från Lant

mäteriverkets forskningsarkiv pryder idag otaliga 

lantbrukarhem runt om i Sverige. Vad kan väl göra sig 

bättre på hallväggen än en historisk karta över den 

egna byn? Vägen från att betrakta kartan som smak

full dekoration till att faktiskt se den som en informa- 

tionsrik avbildning av ett historiskt landskap är dock 

inte helt oproblematisk. För att kunna tolka kartan

Kartans
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Figur 2. Exempel på hur den geometriska avmätningen över Norrala sockens Prästbord kan 
te sig i form av ett historiskt kartöverlägg. Kartöverlägget utgör en tolkad och strukturerad 
bild av det historiska landskapet som i kombination med en underliggande ekonomisk karta 
hjälper oss att förstå landskapets utveckling. Överlägget kommunicerar dock inte samma 
känsla som originalkartan.

och komma åt dess innehåll krävs tolkningsnycklar 

och kunskaper kring kartans uppbyggnad, begrepp 

och symbolik samt inte minst övning i att läsa äldre 

handstilar. I kunskapsförmedling kring landskapets 

historia utgör därför hjälp till egna ingångar i det 

historiska kartmaterialet ett viktigt moment.

Frågan är då hur kartmaterialet bör presenteras i 

ett förmedlingssammanhang? Hur mycket tolkning 

kan den professionella förmedlaren bidra med utan att

den egna upptäckarglädjen försvinner? Ett handritat 

kartöverlägg representerar en ytterlighet i detta sam

manhang och originalkartan med tillhörande textakt 

en annan ytterlighet. Den standardiserade tekniken 

med historiska kartöverlägg eller "kartkalker" utarbe

tades för att enkelt och relativt snabbt kunna excerpe- 

ra och presentera central information i de historiska 

kartorna. Metoden förutsätter viss generalisering och 

förenkling av kartinformationen, och markanvändning
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och andra företeelser i kartan representeras av stan

dardiserade symboler. Ett historiskt kartöverlägg är 

många gånger ett effektivt kunskapsunderlag men visar 

därmed också en relativt färdigtolkad bild av ett histo

riskt landskapsutsnitt. Originalkartan å andra sidan 

utgör en spännande källa för upptäckter. Förutom att 

den med alla sina detaljer skildrar det historiska land

skapet i både stort och smått ger dess manér, symbol

språk och texter en känsla för tidsandan som i sig är en 

viktig del av den historiska förståelsen. För att kunna 

tolka en originalkarta krävs naturligtvis vissa insikter 

och förkunskaper både kring kartografi i allmänhet 

och de historiska kartorna i synnerhet. Bara att hitta 

rätt orientering i exempelvis en storskifteskarta kan 

innebära problem för den som är ovan vid att hantera 

historiskt kartmaterial. Kontentan är att både kart

överlägg och originalkarta (eller kopia av originalkar

tan) behövs i arbetet med att förmedla kunskaper kring 

odlingslandskapets historia. Vi skall emellertid i denna 

artikel ge exempel på hur den digitala tekniken kan 

erbjuda alternativ eller komplement till kartöverläggen 

och originalkartan.

Något om webb-gis 
och omvända kartöverlägg
Med den digitala teknikens hjälp finns det idag möjlig

heter att kombinera fördelarna både med det historis

ka överläggets tolkningsstyrka och originalkartans 

manér och stora detaljrikedom. Vi skall här bland 

annat att titta på hur man kan skapa interaktiva, histo

riska kartor för tillämpningar i Internetmiljö (s.k. 

webb-gis). Vi skall också belysa tanken och tekniken 

bakom det alternativa eller ”omvända kartöver

lägget”.

Historiska kartor och webb-gis

Utvecklingen av så kallat webb-gis som baseras på 

klientservertekniken går idag snabbt framåt. Allt fler 

använder programvaror som ArcIMS, MapXtreme 

med flera för att skapa mer eller mindre avancerade 

karttjänster. Klientservertekniken innebär att man 

kopplar upp sig mot en server som man inte själv äger 

eller administrerar. Användaren kan sedan med hjälp 

av Servern göra egna analyser samt direkt få svar på 

sina frågor av kartdata. Ett exempel på detta som 

många säkert har använt sig av utan att tänka på att 

det faktiskt utgör ett webb-gis är Gula sidornas kart

motor på Internet. Även det nya fornminnesinforma- 

tionssystemet som Riksantikvarieämbetet håller på att 

utveckla baseras på en liknande teknik. Ett webb-gis 

bygger på idén att klienten inte själv skall behöva ha 

tillgång till GIS-programvaror eller ens egna data utan 

istället utnyttja de data och de programvaror som 

finns tillgängliga på Servern. Samma tanke gäller i 

denna tillämpning, det vill säga att en användare som 

inte har tillgång till historiska kartdata eller GIS- 

programvaror ändå skall kunna ta del av de digitala 

historiska kartorna. Klientservertekniken bygger på 

ett helt systemkoncept och är dessutom relativt dyr

bar. Vi kommer därför i denna tillämpning att utgå 

från en betydligt billigare och enklare, alternativ tek

nik. Det skall emellertid betonas att de exempel vi här 

visar lämpar sig mycket väl även för webb-gis i klient- 

servermiljö.

Till de flesta allmänt spridda GIS-programvarorna 

finns idag mycket billiga tilläggsmoduler med vars 

hjälp man kan skapa interaktiva kartor i HTML- 

format (dvs ett kodspråk för Internetapplikationer) 

direkt inifrån GIS-programmet. Detta ger möjlighet 

att presentera olika typer av kartor med kopplingar
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Figur 3. Exempel från den fingerade hemsidan på hur historiskt kartmaterial kan presenteras i form av ett enkelt webbgis. Kartfönstret till höger 
innehåller den historiska kartan. Det finns möjlighet att zooma mellan olika skalor samt att förflytta sig i kartbilden. Genom att klicka med pekaren 
i kartan kan man få fram information om olika markslag, namn på ägoområden m.m. Det lilla fönstret överst till höger är en översiktskarta som 
visar storskifteskartan i sin helhet.

till attributinformation direkt på nätet. I korthet 

kan man säga att GIS-programmet själv översätter alla 

data till HTML-format. Resultatet kräver i princip 

ingen efterbearbetning eller kompletterande kodning 

och kan därför omedelbart publiceras på nätet. I den 

färdiga kartan finns möjligheter att zooma mellan 

olika skalor, panorera och klicka fram information 

knuten till ett visst objekt.

På den fingerade hemsidan finns storskifteskartan 

över Krokshults Södergård presenterad i form av ett

enkelt webb-gis. Storskifteskartan har först rektifie- 

rats och vektoriserats i GIS-programvaran. Informa

tionen i kartans textakt har excerperats och lagrats 

som attributdata. Av pedagogiska skäl har vi valt att 

låta originalkartans eget manér framträda, men vi ville 

samtidigt att kartan skulle vara ”interaktiv” - att man 

skulle kunna få information om markslag eller objekt 

i kartan genom att klicka i den. Detta är naturligtvis 

inte möjligt genom att bara använda en obearbetad 

rasterbild. Lösningen blev här att lägga vektorinfor-
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mationen ovanpå rasterbilden men att samtidigt göra 

den osynlig. På detta sätt får man känslan av att 

betrakta originalkartan med alla sina detaljer och sitt 

tidstypiska manér samtidigt som attributdata kopplat 

till det osynliga vektorskiktet ger tillgång till tolkad 

och strukturerad information om kartans innehåll. 

Betraktaren har även möjlighet att förflytta sig i kar

tan samt att zooma mellan olika skalor för att kunna 

uppfatta både detaljer och helheter i den historiska 

kartan.

I det ovan redovisade exemplet med storskifteskar- 

tan har den historiska kartinformationen i webb-giset 

renodlats. Ingen annan lägesbunden information har 

lagts in förutom den historiska kartan. Det är dock 

fullt möjligt att kombinera den historiska kartan med 

modern landskapsinformation av olika slag.

Det omvända kartöverlägget

Ett sätt att presentera en digital, historisk karta till

sammans med modern landskapsinformation är att 

göra vad som skulle kunna kallas för ett ”omvänt 

historiskt kartöverlägg”. Principen med det omvända 

kartöverlägget liknar tanken bakom det traditionella 

historiska kartöverlägget. Den historiska kartan kom

bineras med den moderna ekonomiska kartan för att 

kunna åskådliggöra exempelvis förändringar i land

skapet över tid. Men istället för att projicera den 

historiska kartans landskap ovanpå den moderna kar

tan appliceras här ett urval av den moderna kartans 

information ovanpå den historiska kartan som då fun

gerar som bakgrundsbild.

En nackdel med metoden är att den ifråga om tolk- 

ningsstyrka i vissa sammanhang inte kan jämföras 

med ett historiskt kartöverlägg eller en vektoriserad 

historisk karta. För de behov som i regel finns inom

förmedlings- och informationsverksamhet är dock 

principen med det omvända kartöverlägget mycket 

praktisk. Fördelarna är exempelvis att inga detaljer i 

den historiska kartan behöver generaliseras bort, vil

ket kan vara betydelsefullt exempelvis i samband med 

fältvandringar av olika slag. En annan viktig fördel är 

att det jämfört med ett handritat kartöverlägg eller en 

vektoriserad historisk karta går mycket snabbt och 

enkelt att framställa. Kartan rektifieras digitalt i GIS- 

programmet, och rasterbilden kan användas direkt 

utan efterföljande vektorisering. Förutsatt att den 

historiska kartan finns digitalt tillgänglig behöver 

framställningen av kartöverlägget inte omfatta mer än 

ett par timmar per kartakt. Rasterkartan kombineras 

enklast med information från den ekonomiska kartan 

i form av vektordata. För att den historiska kartan 

skall framgå är det viktigt att man inte lägger på för 

mycket av den moderna landskapsinformationen. 

Vägar, bebyggelse, fornlämningar och gränser med 

mera fungerar i regel utan problem, svårare är det att 

kombinera den historiska kartan med mer yttäckande 

information som exempelvis markanvändning. För att 

undvika att den historiska bakgrundskartan täcks av 

vektorinformationen kan man låta ytorna represente

ras enbart av sina begränsningslinj er.

Det omvända kartöverlägget kan naturligtvis 

användas som det är. En utskrift direkt från GIS-pro- 

grammet kan fungera exempelvis som kursmaterial 

eller som underlag för fältvandringar. Kartöverlägget 

kan med viss bearbetning även läggas upp som ett 

enkelt webb-gis. Ett exempel på detta finns på cd- 

skivan.
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Figur 4. Exempel på ett så kallat "omvänt kartöverlägg". Den historiska underlagskartan utgörs av Krokshults Södergårds laga skifteskarta (LMV: 
G49-25:5). Från den moderna ekonomiska kartan har vägar, bebyggelse och gränser använts. Ur det moderna, digitala markanvändningsskiktet 
har endast åkermarken valts ut. Här representeras dagens åkermark av de lila begränsningslinjerna.

90 Allas kartor och landskap



Användningsområden
Vad kan vi då tänka oss för användningsområden för 

historiska kartor i interaktivt webbformat?

Tidigare nämndes ju kursverksamheterna inom 

ramen för EU:s miljöstödsprogram (UID- program

men). Här kan man mycket väl tänka sig webb- 

gistillämpningar med historiska kartor i anslutning till 

kurs- eller informationssidor på länsstyrelsernas eller 

museernas hemsidor. Vissa län har fasta, så kallade 

demonstrationsgårdar, till vilka fältkurser och informa

tionsdagar är knutna. En idé kunde vara att använda 

just demonstrationsgårdarnas historiska kartmaterial i 

olika typer av webb-gistillämpningar.

Den fingerade hemsidan på cd-skivan visar exem

pel på ett annat stort och alltjämt växande använd

ningsområde, nämligen informationshemsidor för 

natur- och kulturreservat eller andra typer av publika 

besöksmål med koppling till natur- och kulturmiljöer. 

Allt fler söker idag kunskaper och information via 

Internet, något som naturligtvis ställer krav på att 

myndigheternas och museernas hemsidor kan förmedla 

bra, intressant och informativ kunskap kring reservat, 

fornvårdsområden och andra besöksmål. De kultur

reservat som hittills bildats i Sverige utgörs uteslutan

de av miljöer där de agrarhistoriska värdena motiverat 

skyddet. Det finns därför all anledning att ta hjälp av 

de historiska kartorna för att presentera reservatens 

olika värden. Oavsett om det handlar om natur- eller 

kulturmiljöer som presenteras har det historiska kart

materialet en viktig funktion att fylla. Kartorna kan ge 

fördjupad förståelse för hur och varför de värden som 

utpekas har uppstått.

Det finns även verksamheter utanför myndigheter 

och kulturmiljövårdande institutioner som kan ha 

stort intresse av historiska kartor i denna form.

Exempel på detta är Hembygdsförbundet, hembygds

föreningar, sockensammanslutningar och inte minst 

skolverksamhet. Detta kräver naturligtvis att kultur

miljövården har en beredskap för denna typ av exter

na förfrågningar.

Avslutande kommentar
Vi har i denna artikel kort redogjort för några av tan

karna och tekniken bakom den fingerade hemsida som 

finns bifogad på cd-skivan. Hemsidan avser att i ett 

tillämpat sammanhang belysa några av de många möj

ligheter som historiska kartor och IT kan erbjuda i 

samband med förmedlingsarbete och information 

kring landskapet och dess historia. Den teknik som 

använts är relativt billig och enkel vilket förhopp

ningsvis kan inspirera till ökad användning av digita

la historiska kartor, inte bara för interna bruk utan 

också för att göra kulturmiljövårdens kunskaper och 

information mer lättillgänglig och intressant för en 

bredare allmänhet.
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Miljöhistorisk kunskap 
och våtmarksrestaurering

Att framställa miljöhistoriskt 

inriktade kunskapsunderlag 

med hjälp av historiska 

kartor och GIS-teknik 

- exempel på kartornas 

tillämpning i arbetet 

med restaurering och 

återskapande av våtmarker 

i odlingslandskapet

Jerker Moström

Bilden ärtagen på 1960-talet vid Broddetorp i Falköpings kommun.
I fjärran anar man det stora våtmarkskomplexet kring Hornborgasjön. 
Foto: Pål-Nils Nilsson

8 et finns idag ett ganska brett ekologiskt-historiskt 

ingenmansland som både naturvård och kulturmiljö

vård har svårt att hantera. Detta kommer bland annat 

till uttryck i samband med restaurering eller nyanlägg

ning av våtmarker och småvatten i odlingslandskapet. 

Hittills har kulturmiljövårdens engagemang i denna 

typ av frågor varit något svalt men i takt med att 

antalet åtgärder i landskapet ökar, ökar också kraven 

på att våtmarksprojekten utformas i samklang med 

odlingslandskapets kulturvärden. Delvis är detta bris

tande intresse en fråga om resurser men det hänger 

också ihop med att kulturmiljövården idag inte har 

kunskapsunderlag som är avpassade för att hantera 

frågeställningarna. Denna artikel är ett försök att be

lysa hur historiska kartor tillsammans med GIS-teknik 

kan användas för att öka kunskapen om odlingsland

skapets historiska hydrologi.

Ekologiskt-historiskt kunskapsunderlag
Under de senaste årtiondena har antalet åtgärder för 

att skydda, restaurera och återställa biotoper och 

hotade naturtyper ökat dramatiskt i Sverige. Miljö

frågorna lyftes på allvar fram i agendan under 1990- 

talet och ”hållbar utveckling” blev en viktig politisk 

fråga. Detta har lett till att större ekonomiska resurser
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successivt frigjorts för olika typer av miljöarbete, inte 

minst för att skydda och bevara den biologiska mång

falden, och dessutom har lagstiftningen genomgått 

förändringar. I och med EU-inträdet tillkom för 

Sveriges del också ett antal nya skyddsinstitut, 

(RAMSAR, Natura zooo m.m.) som gav verktyg för 

att skydda och vårda natur i en omfattning som inte 

varit möjlig tidigare. Med EU följde också en föränd

rad jordbrukspolitik med nya stödprogram som i hög 

grad kom att inriktas på att skydda och bevara 

odlingslandskapets biologiska mångfald och kultur

historiska värden. Idag står vi också inför den stora 

uppgiften att realisera de nationella miljömålen som 

på sikt skall leda oss fram till en ekologiskt hållbar 

utveckling.

Konsekvenserna av det arbete, som redan påbör

jats och som i och med miljömålsarbetet kommer att 

accentueras ytterligare inom de närmaste åren, är mer 

aktiva omstöpningar av landskapet. Det är alltså inte 

längre bara klassiska exploatörer som Vägverket, Ban

verket, kommuner, skogsbolag med flera som föränd

rar landskapsbilden, utan hela den förvaltning vars 

uppgift är att skydda, bevara och återställa. Natur- 

och kulturmiljövården har i den meningen under de 

senaste årtiondena tagit en aktivare del i medvetna 

förändringar av landskapet.

Även om kulturmiljövården finns med som en vik

tig aktör i mycket av det arbete som idag bedrivs inom 

ramarna för exempelvis EU:s miljökonventioner och 

stödverksamhet, så ligger de riktigt stora satsningarna 

än så länge utan tvekan på naturvårdsområdet. Stora 

resurser satsas på skogsskydd, biologisk återställning 

och skydd av värdefulla naturtyper (t.ex. Natura 

zooo). I vissa fall har detta lett till motsättningar och 

konflikter mellan natur- och kulturmiljövård. Till viss

del är detta en följd av resursfördelning, men också en 

divergerande grundsyn på landskapet och det faktum 

att det inte sällan saknas kunskapsunderlag som till- 

fredsställade svarar på hur exempelvis naturskydds

åtgärderna kan göras i samförstånd med de kultur

historiska värdena.

Många län har idag agrarhistoriska länsöversikter, 

bevarandeprogram för odlingslandskapet eller mot

svarande kunskapssammanställningar och översikter. 

Denna typ av material är dock framtaget i syfte att 

spegla översiktlig kunskap om odlingslandskapets 

regionala särart och karaktär. Vad som många gånger 

saknas är ekologiskt-historiskt inriktade kunskapsun

derlag som fokuserar på det mycket omfattande gräns

landet mellan kultur och natur. När kulturmiljövården 

exempelvis redogör för kulturhistoriska värden som är 

knutna till ett skogsområde, betesmark eller en våt

mark fokuserar man ofta på enskilda kulturspår och 

lämningar av olika slag. Man är dock sämre på att för

klara hur en viss naturtyp eller biotop i sig kan utgö

ra ett viktigt kulturhistoriskt element. Inte minst mil

jömålsarbetet kommer att ställa krav på att kulturmil

jövården i högre grad kan hantera breda perspektiv 

kring hela eller delar av landskapet. Här ingår även 

naturmiljön som en naturlig del.

Ett kunskapsfält som mot bakgrund av detta 

kommer att bli allt viktigare är vad som skulle kunna 

benämnas som miljöhistoriska analyser. Utgångs

punkten här är att natur- och miljöförhållanden i sig 

skall betraktas som centrala delar av landskapets kul

turhistoria. Samtidigt som naturen till stor del är en 

produkt av mänsklig verksamhet är ju de mänskliga 

verksamheterna i lika hög grad formade av den miljö 

och det landskap som inramar dem. Genom att 

beskriva den ”historiska miljön” uppnår man i bästa
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fall det dubbla syftet att öka kunskapen om det histo

riska kulturlandskapet samtidigt som vi når större 

förståelse för de naturtillstånd som idag omger oss.

Miljöhistoriska analyser av det slag som här före

språkas kan användas för olika syften och utföras på 

olika skalnivåer. En ännu tämligen outforskad poten

tial finns exempelvis när det gäller skogsfrågor och 

landskapsvård, men framförallt är det kanske ännu i 

odlingslandskapet som behoven av denna typ av ana

lyser är som störst. I alla typer av analyser som foku

serar på historiska miljö- och naturförhållanden har 

det historiska kartmaterialet något av en nyckelroll. 

Det skall framhållas att det finns källkritiska aspekter 

förknippade med informationen om exempelvis vege

tation i det historiska kartmaterialet. Vi vet inte med 

säkerhet hur tillförlitliga kartorna är i detta hänseen

de. Men trots allt är det egentligen bara med hjälp av 

de historiska kartorna som vi kan få en någorlunda 

täckande bild av exempelvis vegetation och hydrologi 

i det historiska landskapet.

Denna artikel avser att belysa hur de historiska 

kartornas information om landskapets hydrologiska 

egenskaper kan lyftas fram och användas som ett kun

skapsunderlag i samband med restaurering eller åter

skapande av småvatten och våtmarksmiljöer i odlings

landskapet.

Varför våtmarker?
De senaste åren har naturvården runt om i landet 

aktivt arbetat med restaurering och anläggande av nya 

våtmarker i odlingslandskapet. Att återskapa våt- 

marksbiotoper anses ur miljöhänsyn angeläget och 

kan antas få hög prioritet även i fortsättningen. I mil

jömålen finns en kvantitativ målsättning som anger att

minst iz ooo hektar våtmarker och småvatten skall 

anläggas eller återställas i odlingslandskapet fram till 

år 2010.

Att återskapa och restaurera våtmarker eller andra 

fuktbärande miljöer i vårt många gånger hårt dränerade 

odlingslandskap kan, om det görs med medvetenheten 

om historiska förhållanden, bidra till ökad förståelse 

för det historiska odlingslandskapets komplexa egen

skaper. Innan de stora landskapsomdanande jord- 

bruksreformerna genomfördes fanns det generellt 

sett gott om fuktiga ängar, vätar, mader och våtmarker 

i Sverige. Landskapet uppvisade en bred och steglös 

skala med allt från torra till fuktiga och våta mark

typer, var och en med sin specifika roll i jordbrukets 

resursutnyttjande. Landskapets breda hydrologiska 

skala krympte med tiden och i takt med utdikningar- 

na och dräneringsprojektet kom också gränsen mellan 

torra och fuktiga marker att skärpas.

Vad finns det då för kulturhistorisk relevans i att 

återskapa eller restaurera våtmarker i dagens odlings

landskap? Meningen är knappast att försöka återskapa 

eller rekonstruera ett svunnet landskap utan snarare 

att försöka spegla de våta och fuktiga markernas bety

delse i det förindustriella jordbrukssystemet. Mark

fukten utgjorde ett viktigt strukturellt inslag i den 

historiska landskapsbilden på samma sätt som slåtter- 

och betesmarkerna i sig. Samma funktion som kvar

varande ängs- och betesmarker idag fyller för att vi skall 

kunna upprätthålla den historiska kopplingen till tidi

gare landskapsutnyttjande fyller också våtmarkerna.

Det är i regel ett flertal faktorer som styr var och hur 

det är möjligt att återskapa en våtmark, mad eller vatten

samling i odlingslandskapet. Markägande, den nuvaran

de markanvändningen och odlingsmarkens produktivitet 

samt grundvattenförhållanden i dagens landskap är
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Figur 1. Våtmarksområde längs Svartån, Hedbo, Västerfärnebo socken i Västmanland. Denna typ av landskapsutsnitt med steglösa övergångar 
från torr till fuktig mark är idag relativt ovanliga. Odlingsmarken är lokaliserad kring bebyggelsen på den låga höjdryggen. De lägre liggande 
partierna ned mot ån har i alla tider utgjorts av fuktig och våt ängsmark. Observera ängsladorna som fortfarande står kvar i anslutning till ån. 
Foto: Jan Norrman

centrala förutsättningar som man måste ta hänsyn till. 

Det är därför inte alltid möjligt att våtmarken kan följa 

den historiska markanvändningen i den meningen att 

våtmarken kan anpassas exakt till ett ”ursprungligt 

läge”. Genom att bearbeta den historiska kartan tema

tiskt utifrån hydrologiska förhållanden kan man bilda 

sig en bättre markhistorisk helhetsbild över ett större

landskapsrum och i bästa fall ringa in områden i land

skapet som historiskt sett ansluter till tidigare fukt

bärande miljöer. En förutsättning för att kulturmiljö

vården skall kunna vara med och ställa rimliga krav på 

arbetet med restaurering och nyanläggning av våtmarker 

i odlingslandskapet är att man förstår den våta markens 

sammanhang i det förindustriella odlingslandskapet.
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Figur 2-3. Utan att göra en grundlig 
genomgång av kartornas textakter 
kan man få en felaktig uppfattning 
om hydrologin. Den övre kartan är 
från 1756 och den nedre från 1813. 
De visar samma utsnitt över byn 
Rotavik, Kalmar län. Den äldre kartan 
uttrycker genom sitt maner markens 
hydrologiska egenskaper. Den stora 
våtmarken har tecknats som mosse 
med skrafferingar och små tuvor.
Den sidlänta ängsmarken har en 
mörkare grön ton än de torrare 
ängarna. I den yngre kartan är det 
exempelvis inte självklart att tolka 
nr 61 och 62 som en våtmark utan 
att gå till textakten.
(Utdrag ur akterna LMV G90-43:l och LMV 
G90-433).

Hydrologisk information
I det historiska åker- och ängsbruket var markfukten 

en viktig produktionsfaktor eftersom den bland annat 

styrde ängarnas avkastning och höets näringsinne

håll. Våta och fuktiga ängar var i regel högavkastan

de, men fodret härifrån mindre näringsrikt. De torra 

hårdvallsängarna däremot gav ett mer näringsrikt hö

om än i betydligt mindre volymer. Det var därför 

viktigt att varje gård i byn fick tillgång till ängsmark 

med olika hydrologiska egenskaper. Betydelsen av 

hydrologin avspeglas därför också i förrättnings- 

arbetena där lantmätaren vanligtvis skiljer på olika 

typer av ängar. Begrepp som hårdvall, staggvall, 

myrvall, våtäng, sankäng, starräng med flera faller
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ju alla i grunden tillbaka på ängens hydrologiska 

egenskaper.

Många av de historiska kartor som tillkommit före 

1900-talet är alltså relativt rika på information beträf

fande landskapets hydrologi, även om informationen 

ibland ligger dold bakom begrepp som inte nödvän

digtvis behöver associera direkt till hydrologi. Begrepp 

som våtäng eller myrvall står väl för sig själva medan 

exempelvis starrvall får sin hydrologiska förklaring 

först om man känner till vilken typ av miljö halvgräs

arten starr huvudsakligen föredrar.

Den hydrologiska informationen i kartorna 

inskränker sig naturligtvis inte bara till att omfatta 

ängsmarkerna. Även andra markslag kan beskrivas i 

termer av markfukt. Skog, betesmarker och åkermark 

beskrivs ibland utifrån fuktighetsgrad. Mossar, myrar 

och småvatten finns som regel återgivna rent grafiskt i 

kartorna.

De historiska kartornas indelning av landskapet i 

olika markslag och kategorier bars upp av en för 1600-, 

1700- och 1800-talet rationell och hävdvunnen begrepps

apparat. När vi idag studerar kartmaterialet kan bety

delsen av det ålderdomliga språkbruket många gånger 

te sig svårbegripligt även för den som är en van kart

tolkare. Hur såg exempelvis gärdselskog ut och vad 

utmärker egentligen en starrvall? Att angripa en histo

risk karta utifrån en miljötematisk synpunkt kan vara 

mycket givande men samtidigt problematiskt eftersom 

betydelseglidningar inte sällan har ägt rum över tid. En 

och samma våtmark kan beskrivas och representeras på 

mycket olika sätt beroende på vilken kartgeneration 

man studerar. Lantmätarens uppdrag och personliga 

referensramar spelar naturligtvis också en viktig roll. 

Varje enskild karta måste alltså betraktas som en ”indi

vid” med sin egen uppsättning begrepp och innehåll.

Den typ av hydrologisk klassificering av en histo

risk karta som vi skall göra inom ramen för denna 

tillämpning kan därmed aldrig på något sätt bli exakt 

och absolut. Vi kan aldrig med säkerhet veta precis 

vilken fuktighetsgrad ett visst markområde verkligen 

hade, men vi kan försöka skapa en bättre förståelse för 

de hydrologiska sammanhangen och den våta markens 

betydelse i det förindustriella odlingslandskapet.

Våtmarker, historiska kartor och GIS-teknik
Som exempel till analysen har vi valt Segerstad by i 

Västra Götalands län. Segerstad är beläget i den vid

sträckta odlingsbygden mellan Falköping och Skövde. 

Odlingslandskapet i Segerstad är relativt flackt och kan 

idag sägas utgöra fullåkersbygd. Fram till 1700-talet 

baserades jordbruket i området i första hand på krea- 

tursskötsel. Under 1700- och 1800-talen genomgick 

jordbruket en omvandling i riktning mot spann

målsproduktion vilket också kom att leda till omfattan

de omstöpningar av landskapet. Tidigare dominerades 

slättlandskapet av vidsträckta ängs- och betesmarker. I 

svackor och lägre liggande partier fanns stora arealer 

sidlänta och högproduktiva ängar. Den odlade marken 

utgjorde en relativt sett liten areal och låg i första hand 

samlad kring bybebyggelsen på torrare höjdryggar.

Under 1800-talet började odlingslandskapet ställas 

om för att passa ett jordbruk som hade sin viktigaste bas 

i spannmålsodlingen. Ängsmarken gav stegvis vika för 

ny odlingsmark, och våtmarker och fuktiga sänkor som 

tidigare utgjort produktiv ängsmark dränerades och 

torrlädes för att kunna tjäna som åker. Torrläggningen 

av odlingslandskapet pågick genom hela 1800-talet men 

kulminerade först under 1900-talet i samband med att 

täckdikningstekniken slog igenom på allvar i Falbygden.
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Figur 4. Den geometriska avmätningen över Segerstad är utförd 1702. Den visar ett 
landskap som präglas av ett djurhållningsjordbruks behov av fodermarker. Slåtterängarna 
dominerar fortfarande markanvändningen i byn. LMV Pi75-9:i
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Luttorp

Bosgården

Stora Toń

Figur 5. Markanvändningen i Segerstad domineras idag av odlingsmarken. Med undantag av ett fåtal fuktstråk och nyanlagda småvatten 
är landskapet närmst helt torrlagt. (GSD-fastighetskartan.)
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Brunnhemsberget

Figur 6. 3D-karta över Segerstadsområdet. Genom att drapera den moderna markanvändningen över ett höjdraster (GSD-höjddata, GSD-fastig- 
hetskartan) får vi en relativt god uppfattning om höjdskillnader och topografiska former i landskapet. Eftersom slättlandskapet i och kring 
Segerstad är mycket flackt har höjdskillnaderna här överdrivits för att få topografin att framträda tydligare.

Den moderna ekonomiska kartan över Segerstad ger 

inga tydliga ledtrådar om hur de hydrologiska förhål

landena historiskt sett gestaltade sig. Viss antydan kan vi 

få genom att undersöka den lokala topografin i området. 

Med hjälp av en digital höjddatabas kan vi uppfatta 

både de topografiska storformerna i landskapet och de 

mindre höjd- och lutnings variationerna inom byn. Byns 

mark ligger i en svag sydsluttning från Brunnhemsberget 

i norr ned mot ån Pösan i söder. Av naturliga skäl har 

merparten av den våta och fuktiga marken i det histo

riska odlingslandskapet legat i anslutning till den lägre 

liggande delen längs ån i söder. Men vi kan också ur

skilja svackor och mindre dalgångar som historiskt sett 

mycket väl kan ha hyst fuktigare mark.

Höjddatabasen kan alltså bidra med en grov zonering 

av landskapet i potentiellt historiskt fuktiga miljöer res

pektive högre liggande och torrare markområden. För att 

skapa oss en mer heltäckande och fylligare bild av den 

historiska hydrologin måste vi dock gå till det historiska 

kartmaterialet. Den karta som skall användas i analysen 

är en geometrisk avmätning från början av 1700-talet 

(se fig 4). Som tidigare påpekats varierar uppgifterna om 

hydrologi kraftigt mellan olika kartor. Den geometriska 

avmätningen över Segerstad innehåller lyckligtvis relativt 

rikhaltig information om de rådande hydrologiska för

hållandena. Vi skall här ta och titta lite närmare på några 

av de olika begrepp som lantmätaren själv använt för att 

beskriva landskapets hydrologi.
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Bildsviten visar med hjälp av lantmätarens egna ord 

och bilder en bred skala av hydrologiska egenskaper, 

allt från öppet vatten till den torraste typen av äng. 

Lantmätarens klassificering av markfukten bygger på 

en uppskattning eftersom inga exakta och helt standard

iserade mätmetoder existerade för att kartlägga fuktig- 

hetsgraden. Ett annat problem är naturligtvis att vi idag 

inte med säkerhet kan tolka innebörden av de begrepp 

som lantmätaren använde i sin beskrivning. Hur fuktig 

var egentligen en sank dyvall? Väl medvetna om denna 

problematik skall vi dock göra ett försök att omsätta 

lantmätarens uppskattning av landskapets fukt i ett 

historiskt-hydrologiskt GIS.

Utifrån klassningen i originalkartan kan man upp

rätta en relativ skala för fuktighetsgraden där varje 

enskilt markområde i kartan kan föras in. I just detta 

fall finns förhållandevis detaljerade uppgifter om mark

fukten vilket gör att klassningen också kan göras relativt 

fin. Vi kommer här att arbeta med en sjugradig skala 

där det högsta värdet representerar den högsta fuktig

hetsgraden (öppet vatten) och det lägsta värdet rep

resenterar det torraste markslaget i kartan (höglänt 

hårdvall). Värdena däremellan bygger på en ren upp

skattning av kartinformationens hydrologiska betydelse. 

Beteckningen ”madvall” har exempelvis klassificerats 

som fuktighetsgrad 4 och ”tuvig staggvall” har klassi

ficerats som 2. I en karta som är mindre rik på hydro- 

logiska uppgifter kan skalan göras grövre. Kartans 

informationsinnehåll är alltså styrande i detta avseende.

2
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1 Öppen vattenspegel, här i form av ån Pösan.

2 "Kringelmåssen, mycket sank". Kan troligtvis klassificeras som 
ett regelrätt våtmarksområde. Man kan tänka sig att mossen delar 
av året hade vattenspegel. Mossen användes enligt kartan som 
slåttermark.

3 "Sank mossvall". Ängsmarken är troligtvis snarare våt än fuktig.

4 "Sank dyvall, mycket tuvig". Skillnaden mellan dyvall och mossvall 
är högst oklar. Att beteckningen "dy" används kan tolkas som att 
dyvallen i detta fall har en mer myllhaltig jord.

5 "God madvall". Madvall antyder att det är fråga om en sidlänt äng. 
Enligt kartan är det fråga om "god", dvs bra ängsmark och man 
kan förvänta sig att marken var frisk eller fuktig till sin karaktär.

6 "Mager och höglänt hårdvallsmark". Torr och mager ängsmark.

7 "Höglänt hårdvall något stenig mark". En översiktlig studie av 
kartan antyder att detta förmodligen är något av de torraste 
markområdena i byn vid början av 1700-talet.
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Figur 7. Den vänstra kartan visar den uppskattade markfuktigheten i Segerstad 1702. Ju mörkare färg desto fuktigare mark. Den högra kartan visar 
markanvändningen vid samma tid. För teckenförklaring se legend figur 9.

Den vänstra kartan i figur 7 visar resultatet av den 

hydrologiska klassningen av landskapet enligt 1702 

års geometriska avmätning. Kartan är uppbyggd av 

ett ”grid” bestående av 20 x 20 meter stora rutor. 

Värdet i varje ruta representerar graden av markfukt 

i landskapet. Ju mörkare färg desto fuktigare är såle

des marken. Den högra kartan redovisar markan

vändningen enligt 1702 års karta. I den hydrologiska 

kartan framträder mönster och egenskaper i land

skapet som inte är möjliga att urskilja om vi bara 

hade excerperat informationen om markslagen ur den 

historiska kartan.

Genom en sammanvägning av de olika informa- 

tionsskikten (historisk markanvändning, historisk 

hydrologi och höjddatbasen) är det möjligt att göra 

en zonering av byns marker. I figur 8 har informatio

nen smälts samman till en enda schematisk kartbild. 

Vi kan utifrån denna syntes urskilja ett antal olika
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Figur 8. Markanvändningen i Segerstad enligt 1702 års geometriska avmätning samt hydrologiska zoner baserade på samma karta.
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områden med skiftande ekologiska egenskaper som 

(våt-)markens användning, hävdform och fuktighets- 

grad:

1. Större våt- och fuktmarksområde i södra delen av 

byn. Området sträcker sig via en svacka mot by

gränsen i öster. Området omfattar i stort sett ute

slutande ängsmark av både fuktig och våt typ. En 

stor del av ängsmarken beskrivs av lantmätaren 

bland annat som ”dyvall” och ”sank mossvall”. 

Insprängt i de lägsta partierna finns ett par större 

våtmarker eller ”mossar” enligt karttexten. Om

rådet genomkorsas i söder av en bäck som bildar 

en sank svacka. Området avvattnas mot söder där 

ån Pösan rinner i bygränsen.

2. Mindre våt- och fuktmarksstråk som sträcker sig 

över bygränsen i väster in mot byplatsen. En större 

sank mosse dominerar västra delen av området. 

Mossen används enligt lantmätaren som betesall- 

männing. Från mossen löper en fuktig svacka mot 

öster. Svackan utgörs enligt kartan av ”god mad- 

vall”. Ängen är sannolikt sidlänt men knappast våt.

3. Smalt fuktstråk i sydöstra delen av byn. Löper 

mellan två partier med torr hårdvallsäng. Kan 

tolkas som mycket fuktigt men begränsat till om

fattningen.

4. Högre liggande parti med hårdvallsäng som mot 

norr gränsar till det stora fuktmarksområdet. Av 

kartan att döma är delar av området torrt till 

mycket torrt. På sina håll är ängsmarken stenig 

och ljungblandad.

5. Större område centralt i byn som inrymmer större 

delen av den odlade marken. Därutöver finns större 

partier med hårdvallsäng. Ur hydrologisk syn

punkt är detta område något av en mellanzon. 

Odlingsmarken och hårdvallsängen är relativt torra, 

samtidigt finns mindre inslag av fuktigare mark, 

framförallt i övergången mot fuktmarksområdet i 

söder.

6. Högre liggande ängsparti mellan odlingsmarken 

och bygränsen i öster. Den torra ängsmarken 

uppfattas av lantmätaren som högland, stenig 

och stundtals backig. Ett av de större samman

hängande partierna med hårdvallsäng inom byn. 

I nordöstra delen av området finns ”ödeåkrar” 

och lindor.

7. Fuktig svacka som sträcker sig från byplatsen 

och norrut. I svackan rinner en mindre bäck som 

genomkorsar hela byns ägoområde. Svackan 

utgörs av fuktig ”madvall” som mot kanterna 

övergår i torrare hårdvallsäng.

8. Högre liggande ängsmark i kartan betecknad som 

”stagg- och hårdvall”. Av allt att döma domineras 

hela området av mycket torr och stundtals stenig 

mark.

9. Område med fuktigare mark i sluttningen upp mot 

Brunnhemsberget. Här finns en fuktfångande 

svacka i den svaga sydsluttningen som givit upp

hov till ett stycke sidlänt ängsmark. Lantmätaren 

har klassat området som ”god madvall”.
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Figur 9. Markanvändningen i Segerstad idag enligt GSD-fastighetskartan. Över markanvändningen har lagts den hydrologiska 
områdesindelning som bygger på 1702 års karta.
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Figur 10 och 11. Den vänstra bilden visar ett exempel på "våtmarksanläggning" som inte utformats med tanke på den kulturhistoriska aspekten. 
Anläggningen utgörs av en grävd damm med branta kanter bestående av schaktmassor från gropen. Den högra bilden visar ett exempel på en 
våtmark vars utformning bättre ansluter till historiska förhållanden. Foto: Marianne Wiiburg, Riksantikvarieämbetet

10. Ett mindre och något fuktigare parti strax intill 

bygränsen utgörs av ängsmark samt några mindre 

åkrar. Den viktigare fuktbiotopen i detta delom

råde är dock den lilla och väl avgränsade våtmar

ken, i kartan benämnd som sank ”dymosse”. 

Mossen utgör en slags solitär i området eftersom 

den inte ingår i något större fuktmarksstråk.

11. Höglänt parti i sydvästra delen av byn. Området 

som utgörs av torr hårdvallsäng sluttar svagt ned

mot ett våtmarksstråk i sydväst. I kartan anges att 

området delvis är bevuxet med ljung och ene.

12. En fuktsamlande svacka belägen i ett område som 

i övrigt domineras av torrare ängsmark. I kartan 

betecknad som ”mosse”. Våtmarken ansluter inte 

omedelbart till något mer omfattande fuktstråk.

Analysen visar relativt tydligt att våtmarker eller över

huvudtaget fuktiga miljöer i det historiska odlingsland-
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skapet långt ifrån utgör några homogena företeelser. 

Vi kan exempelvis se att det dels finns större samman

hängande ”våtmarkskomplex” med fuktig till våt 

ängsmark tillsammans med rena mossar och dels rela

tivt isolerade fukt- och våtmarksstråk insprängda i de 

högre liggande hårdvallsängarna. Genom att bearbeta 

kartinformationen på detta sätt får vi dock en helt 

annan möjlighet att relatera de specifika historisk

ekologiska markegenskaperna till eventuella ingrepp i 

det nutida landskapet. I figur 9 har den hydrologiska

områdesindelningen av 170z års karta förts över till en 

karta som redovisar den moderna markanvändningen.

Med utgångspunkt från denna karta kan vi reso

nera kring var i landskapet och på vilket sätt en ny 

våtmark rent hypotetiskt skulle kunna anläggas eller 

återskapas för att ansluta till strukturellt viktiga histo

riska mönster i landskapet. För att resonemanget skall 

bli meningsfullt måste vi i detta läge tillåtas att renod

la den kulturhistoriska aspekten och därmed bortse 

från andra viktiga faktorer som dagens markägande, 

fastighetsindelning, markanvändning och grundvatten

förhållanden.

Med hjälp av områdesindelningen som bygger på 

den historiska kartinformationen kan vi för det första 

ringa in zoner i landskapet som ur kulturhistorisk syn

punkt är mer eller mindre lämpade för anläggande av 

nya våtmarker. Generellt utmärkande drag för område 

4, 6, 8 och n har historiskt sett varit torr, stenig mark 

som övervägande nyttjats som äng. I kartan beskrivs 

områdena framförallt som höglänta stagg- och hård

vallsängar. Lokalisering av nya våtmarker till något av 

dessa områden är egentligen inte försvarbart ur kultur

historisk synpunkt. Område 5 har ur ett historiskt- 

hydrologiskt perspektiv en något varierad struktur. 

Merparten av marken utgörs av odlingsmark och 

torrare ängar men det finns också inslag av fuktigare 

markslag i mindre svackor och i övergången mot den 

sidlänta ängsmarken i söder. En mindre bäck rinner 

också genom delar av området. En nyanlagd våtmark i 

detta område innebär inte ett totalt brott mot de land- 

skapshistoriska karaktärsdragen. Område 1, z, 3, 7, 9, 

10 och iz har i den förindustriella landskapsbilden 

utmärkt sig som fuktiga eller sanka markområden. 

Den största delen av marken i dessa områden nyttjades 

på 1700-talet som slåttermarker, men även bete har
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förekommit i mindre omfattning. Våtmarker, i kartan 

betecknade som mossar, förekommer i flera av områ

dena. I enlighet med ambitionen att låta våtmarkerna 

ansluta till karaktärsdragen i den förindustriella land

skapsbilden är områdena i, z, 3, 7, 9, 10 och iz såle

des mest lämpade för olika typer av våtmarksprojekt.

Hur skall då en eventuell våtmark utformas för att 

den skall kunna tillföra landskapet ett kulturmiljö

värde? Det finns idag gott om exempel på så kallade 

våtmarker och småvatten runt om i odlingslandskapet 

som anlagts utan att någon särskild hänsyn tagits till 

den kulturhistoriska aspekten. Många gånger utgörs 

dessa anläggningar av grävda, vattenfyllda dammar 

som möjligen bortsett från täktgropar och märgelgra- 

var inte uppvisar några som helst likheter med de våt

marker och vätar som var utmärkande för det förin

dustriella odlingslandskapet.

Problemet här är att man inte beaktar det faktum 

att de fuktbärande biotoperna i det historiska land

skapet inte existerade som fristående objekt utan i 

regel ingick i komplexa sammansättningar av mark

områden med olika hydrologiska egenskaper som 

formats av lång tids hävd och bruk. Om en nyanlagd 

våtmark eller ett småvatten skall kunna uppfylla kra

vet på kulturmiljöhänsyn bör den utformas på ett 

sådant sätt att den återspeglar ett ekologiskt-historiskt 

mönster i landskapet.

Vi skall nu återvända till Segerstad för att se hur 

den historisk-hydrologiska analysen kan användas 

som utgångspunkt för diskussionen kring den hypote

tiska våtmarkens utformning. Det vi framförallt kan 

konstatera är att det finns vidsträckta, fuktiga mark

områden i form av sidlänta ängar och sanka mossar 

inom Segerstads ägor. Det finns också mindre svackor 

med fuktig mark insprängda i torrare markområden.

En del av de våtmarker som lantmätaren betecknat 

som ”sank mossmark” kan mycket väl ha haft vatten

speglar delar av året, men några permanenta öppna 

vattensamlingar tycks i övrigt ha saknats helt i Seger

stad. Vi kan mot bakgrund av detta ställa upp ett antal 

kriterier som skulle kunna vara vägledande i ett hypo

tetiskt våtmarksprojekt i Segerstad:

• Den våta och fuktiga marken i Segerstad har histo

riskt sett utgjort en ytmässigt stor del av byns in- 

ägomark. En nyanlagd våtmarksmiljö skulle där

för med fördel kunna ges en extensiv utformning.

• De ”våtmarker” i vid mening som vi återfinner i 

kartmaterialet är med några möjliga undantag 

framförallt fuktiga, sidlänta marker. Ett våtmarks

projekt bör därför ta fasta på att återskapa fukti

ga och våta gräsmarker i landskapet snarare än att 

sträva efter att anlägga permanenta vattenspeglar.

• Den fuktiga och våta marken har historiskt sett 

varit intensivt hävdad, framförallt genom slåtter 

men även i viss mån bete. Även de våtmarker som 

i kartan betecknats som ”mossar” användes som 

ängs- eller betesmark. Om en ny våtmark skall 

kunna ansluta till det historiska landskapsmonst

ret bör den utformas på ett sådant sätt att någon 

form av hävd fortsättningsvis är möjlig.

Det bör återigen betonas att vi här diskuterat hur en 

nyanlagd våtmark skulle kunna placeras och utfor

mas enbart utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, hur 

en bearbetning av den historiska kartan kan hjälpa 

oss att identifiera och beakta odlingslandskapets 

historiska mönster i sammanhanget. I realiteten är det
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naturligtvis en rad andra faktorer som styr hur ett 

förestående våtmarksprojekt kan och bör utformas. 

Men för att kulturmiljövården skall kunna hävda hän

synen till de historiska landskapsvärdena måste man 

kunna belysa problematiken förutsättningslöst utifrån 

ett kulturmiljöperspektiv. I slutändan handlar det 

ju om en sammanvägning av intressen från olika håll. 

I denna sammanvägning skall naturligtvis goda och 

väl underbyggda kunskapsunderlag från kulturmiljö

vården ingå.

Avslutande diskussion
Syftet med denna tillämpning har varit att visa hur 

digitala bearbetningar av historiskt kartmaterial kan 

användas för att öka kunskaperna kring miljöhistoriskt 

vikiga sammanhang i odlingslandskapet. Detta exem

pel har varit specifikt inriktat på temat hydrologi 

och de historiska kartornas roll som kunskapsunderlag 

i samband med nyanläggning och restaurering av våt- 

marksbiotoper i odlingslandskapet. Tanken har inte i 

första hand varit att den presenterade analystekniken 

ska kunna omsättas i något slags rutinmässigt hand- 

läggningsmoment i det operativa kulturmiljövårds

arbetet. Naturligtvis vore det ur kulturmiljösynpunkt 

önskvärt att varje nyanläggning av våtmarker föregicks 

av kvalitativa analyser av det historiska kartmaterialet. 

Av tids- och kostnadsskäl är detta idag ganska svårt.

Det viktigaste är emellertid att man genom kvalita

tiva fallstudier och enstaka nedslag bygger upp kun

skaper om det historiska odlingslandskapets ekologi 

som sedan kan ligga till grund för principiella 

ställningstaganden. Den typ av analys med historiskt 

kartmaterial och GIS-teknik som här exemplifierats 

kan vara ett sätt att bygga upp underlag för en sådan

principdiskussion kring våtmarker och kulturvärden. 

Analyserna kan vidare på en mer praktisk nivå kom

pletteras med mer översiktliga kartstudier i samband 

med nyanläggningar av våtmarker.
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Det formrika landskapets
förändringar

Fastigheter och jordbruks- 

rationalisering - att 

kvantifiera förändringar 

och kartlägga värden i 

odlingslandskapet med 

hjälp av modern IR-data 

och digitala historiska 

kartor

Jerker Moström

Utsnitt ur Lantmäteriverkets ortofoto, fotograferat 1933-34 inför den 
första ekonomiska kartans utgivning. En ögonblicksbild över Stenåsas 
odlingslandskap strax innan efterkrigstidens mekaniserade jordbruk 
slog igenom.

H
1 istoriska kartor av olika slag har länge haft något 

av en nyckelroll när det gället att kartlägga och analy

sera forandringsprocesser i odlingslandskapet, både 

för kulturmiljövårdande och naturvårdande syften. 

Under de senaste åren har den geografiska informa

tionsteknologin vunnit allt större insteg inom detta 

område vilket givit ökade möjligheter att kombinera 

och samanalysera olika typer av lägesbunden informa

tion, inte minst historisk kartinformation.

I denna artikel försöker vi belysa hur modern land

skapsinformation kan användas i kombination med 

digitala historiska kartdata för att kvantifiera olika 

typer av förändringar i odlingslandskapet samt hur 

olika forandringsprocesser med stöd av GIS-teknik 

kan relateras till varandra. Vi kommer också att 

undersöka hur modern landskapsinformation och digi

tala historiska kartor skulle kunna användas för att 

skikta element och strukturer i dagens odlingslandskap 

kronologiskt och funktionellt som underlag för värde

ringar av landskapets innehåll.
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UM och miljöövervakning 
- kort bakgrund och historik
Riksdagen fattade 1990 beslut om en ny livsmedels- 

politik. I beslutet stadgades också vikten av att följa 

upp den livsmedelspolitiska reformens effekter på olika 

områden. Ett sådant viktigt område var odlingsland

skapet. Naturvårdsverket fick i uppdrag att tillsam

mans med Riksantikvarieämbetet och Jordbruks

verket, följa och utvärdera miljöeffekterna av livs- 

medelsreformen.

För uppdraget skapades ett övervakningsprogram, 

det sk. LiM-projektet. Programmet syftade till att 

långsiktigt ge relevant information om tillstånd och 

förändringar för natur- och kulturvärden i jordbruks

landskapet. Man var intresserad av att registrera för

ändringar i flera olika skalor, varför analysarbetet 

kom att bedrivas på flera nivåer. Dels gjordes en riks

täckande uppföljning som byggde på församlingsvisa 

statistiska uppgifter ur lantbruksregistret, dels bedrevs 

undersökningar i zo referensområden fördelade över 

landet för att fånga in olika typer av odlingslandskap. 

Tanken var också att förändringarna i de olika refe

rensområdena skulle kunna ställas i relation till 

varandra.

Utgångspunkten för arbetet med uppföljningen av 

miljöeffekterna i referensområdena var att koppla 

företags- och strukturstatistik till lägesbunden infor

mation från bland annat kartdatabaser, IR-bilder 

(infraröda färgbilder) och tematiska inventeringar. 

Eftersom odlingslandskapets förändringsprocesser 

stod i fokus för projektet valde man att arbeta med 

flera olika tidsskikt. Ett historiskt referensskikt utgjor

des av historiskt kartmaterial medan den moderna 

landskapsinformationen tolkades fram från de 

infraröda flygbilderna. För att göra det möjligt att

bearbeta den stora mängden data från referensområ

dena användes GIS-teknik.

Med hjälp av GIS-analyser tog man fram underlag 

för att bedöma de förändringar som ägt rum som en 

följd av jordbrukets verksamheter. Resultatet presen

terades först och främst i form av statistik, men för 

valda delar presenterades analysresultaten i form av 

kartor.

LiM-projektet skall i första hand uppfattas som ett 

övervakningsprogram. Att registrera och dokumente

ra var, hur och när förändringarna i landskapet ägde 

rum var det främsta syftet, men man försökte också 

söka svar på hur den biologiska mångfalden och de 

kulturhistoriska värdena påverkades av förändringar

na i odlingslandskapet. Generellt kan sägas att man 

lyckades relativt väl med att beskriva och kvantifiera 

själva förändringarna. Man lyckades också väl med 

att analysera konsekvenserna av förändringarna när 

det gäller den biologiska mångfalden. De relativt yt

liga analyserna av konsekvenserna för de kulturhisto

riska värdena som hittills gjorts har däremot haft ett 

svagare resultat. Detta hänger delvis samman med att 

den statistiskt/kvantitativt inriktade metod som an

vändes hade svårt att hantera de komplexa samman

hang som många kulturhistoriska värden är del av.

Den datainsamling som gjordes i projektet bär 

dock på en betydande potential för mer djuplodande 

analyser kring landskapets förändringsprocesser. 

Genom att kombinera LiM-proj ektets data med annan 

lägesbunden information öppnar sig ett stort antal 

intressanta analysområden både vad gäller långsiktiga 

och kortsiktiga landskapsförändringar. Denna till- 

lämpning syftar till att ge exempel på några av de 

många analysmöjligheter som LiM-projektets IR-bilds- 

tolkningar ger i kombination med digitala historiska
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kartdata. Det är i huvudsak två viktiga analysområden 

som kommer att beröras i tillämpningen:

• Kvantitativt inriktade analyser: Hur IR-bildstolk- 

ningarna kan användas för att undersöka samband 

mellan landskapsförändringar och ekonomiska och 

äganderättsliga faktorer i samhället. I detta fall 

kommer analysen att fokusera på fastighetsstruktu- 

rens betydelse för landskapsförändringar under 

andra hälften av 1900-talet. Denna del har framför

allt bärighet för frågor kring landskapsövervakning.

• Kvalitativa analyser/värderingsfrågor: Hur IR-bilds- 

tolkningarna kan användas tillsammans med digitala 

historiska kartor som ett underlag för värdering och 

tolkning av odlingslandskapets formmässiga innehåll.

Kort om IR-data
En av de viktigaste informationskällorna i LiM-pro- 

j ektet är infraröda flygbilder. Att bilderna är infraröda 

innebär lite förenklat att flygfotograferingen skett med 

hjälp av en särskild färgfilm som har förmågan att 

fånga upp solljusets skiftande reflektion mot olika 

typer av vegetation på markytan. IR-bilderna gör det 

därför möjligt att exempelvis skilja barrträd från löv

träd, skilja trädskikt från buskskikt och fältskikt samt 

urskilja markens varierande fuktighetsgrad.

Vid tolkningen av bilderna används också stereo- 

grammetrisk teknik vilken innebär att två flygbilder 

över samma geografiska område tagna med viss tids- 

och vinkelmässig förskjutning kan jämföras i ett stereo

instrument för att få en tredimensionell bild av land

skapet. Med hjälp av denna teknik kan även linje- och 

punktelement extraheras ur flygbilderna. Tolkningen

sker manuellt genom att ytor med homogena vegeta

tionsklasser, punktelement och linjeformiga element 

ritas av på transparenta plastfilmer som lagts ovanpå 

flygbilderna. Slutligen skapas det färdiga dataset med 

tolkad IR-bildsinformation genom att ytorna, linjerna 

och punkterna från plastfilmen digitaliseras.

Klassningen av IR-bilderna har gjorts utifrån LiM- 

projektets specifika syften och frågeställningar. Här 

har bl.a. vegetationens täthet, markskiktets hävdstatus 

varit viktigt. Datasetens informationsinnehåll är där

för mycket omfattande. I denna tillämpning kommer 

bara en ytterst begränsad del av informationen att 

användas och det skall därför påpekas att IR-bilds- 

tolkningarna inte på något sätt inskränker sig enbart 

till den typ av analyser som vi kommer att peka på här 

(För mer utförlig information om tolkningsmetodik 

och LiM-projektets IR-bildsdata, se Ihse 1993).

Odlingslandskap och jordbruks- 
rationalisering i Stenåsa
Stenåsa socken är beläget intill Stora Alvaret på södra 

Ölands östkust. Bebyggelsen i byarna är huvudsakligen 

belägen intill landsvägen längs den östra landborgen 

(Litorinavallen) där också merparten av den idag odla

de åkermarken återfinns. Väster om landborgen breder 

Stora Alvaret ut sig med sin karga, närmast trädlösa 

landmassa. Området från landborgen ned mot Öster

sjön består av större sammanhängande block med 

odlingsmark som närmare sjön övergår i vidsträckta, 

betade strandängar (sjömarker). Utmärkande för hela 

landskapsutsnittet är den mycket flacka topografin och 

den påtagliga öppenheten. Siktfältet bryts i stort sett 

bara av enstaka mindre skogsdungar och trädpartier 

knutna till tomtmark, stenmurar, diken och ägogränser.
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Figur 1. Trots 1900-talets rationaliseringsprojekt kan man på södra Öland fortfarande få en god bild av den geometriska, tegliknande struktur som 
i århundraden präglat landskapet här. Mitt i bilden som är tagen mot norr ligger Stenåsa kyrka. Foto: Jan Norrman

Ett annat viktigt karaktärsdrag är de geometriskt regel

bundna formerna. Större delen av marken på södra 

Öland är inordnad i långsmala, ofta rektangulära, skif

ten avgränsade av stenmurar eller andra linjeformiga 

landskapselement som diken, brukningsvägar eller träd- 

och buskridåer.

Ursprunget till denna geometriska landskaps

karaktär faller tillbaka på tidigmedeltida förhållan

den, då Ölands många solskiftade radbyar tillkom.

Efter att marken först tegskiftats, flyttade den tro

ligtvis från början mer spridda bebyggelsen upp till 

landborgen och inordnades i regelbundna tomtan

läggningar. Från början var åker- och ängsgärdena 

öppna och brukades gemensamt utan hägnads- 

avgränsningar mellan de enskilda gårdarnas tegar. 

Men solskiftet och radbystrukturen fungerade som ett 

slags ramverk som angav förutsättningarna även för 

den fortsatta utvecklingen. 1700- och 1800-talets
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skiftesreformer syftade till att skapa mer rationella 

arronderingar av jorden där de enskilda gårdarnas 

jordinnehav skulle begränsas till färre men större och 

därmed mer brukningsrationella ägoområden. I och 

med detta uppdrogs permanenta gränser mellan de 

olika gårdarnas ägor, gränser som i samband med 

enskiftet och laga skiftet mer eller mindre regelmäs

sigt kom att beläggas med stenmurar. Till skillnad 

från fastlandet resulterade enskiftet och laga skiftet 

på Öland sällan i utflyttningar av gårdar från den 

gamla bytomten. En kombination av virkesbrist, kon

servativa hemmansägare men framförallt brist på 

lämpliga utflyttningslägen gjorde att de gamla bytom

terna förblev intakta. För att kunna fördela marken 

mellan byns gårdar på ett rättvist sätt tvingades lant

mätaren därför att skapa en fördelningsmodell som 

byggde på långsmala skiften utgående från gårdarna 

på bytomten ut mot alvaret i väster respektive mot 

havet i öster. Som en följd av den kraftiga befolk

ningsökningen skedde under 1800-talet i många byar 

klyvningar av hemmanen. Dessa egendomsdelningar 

medförde att de ägoområden som fastslagits i laga 

skiftesdelningen kom att styckas upp ytterligare. Nya 

fastighetsgränser tillkom och även dessa belädes med 

stenmurar.

I början av 1900-talet började det öländska jord

bruket växa ur det månghundraåriga odlingslandska

pets ramar. Det var nu inte längre möjligt att bedriva 

ett rationellt jordbruk i det starkt fragmenterade ”teg

landskap” som successivt växt fram under skiftes

reformernas tid. Den tilltagande ägosplittring som ut

märkt andra hälften av 1800-talet vände och i stället 

påbörjades den motsatta utveckling som än idag 

pågår, nämligen att fastigheter och fastighetsdelar 

slogs samman till större och bärkraftigare bruk-

ningsenheter. Under 1950-talet kunde lantbrukarna få 

bidrag för att röja undan de gamla stenmurarna till 

fördel för större och mer lättbrukade åkerytor. Under 

i960- och 1970-talen sanktionerades sammanslagning

ar av fastigheter och gårdsköp av lantbruksnämnden. 

Riktigt lyckade rationaliseringsprojekt kunde till och 

med premieras med odlingspriser av olika slag.

Idag blåser som bekant andra vindar. De murar 

och odlingshinder som trots 1950- och 1960-talens 

ihärdiga rationaliseringssträvanden blev kvar ute i det 

öländska landskapet är idag utpekade som värdefulla 

biotoper skyddade enligt lag, och stöd utgår nu för 

vård och underhåll av de kvarvarande murarna. 

Orsaken till denna vändning var naturligtvis den väx

ande medvetenheten om att odlingslandskapets snab

ba omvandling inte enbart var av godo. Viktiga biolo

giska och kulturhistoriska värden var på väg att för

svinna i takt med att landskapet omvandlades i syfte 

att tjäna ett mer ekonomiskt rationellt jordbruk.

Men vad hände egentligen ute i landskapet? Vilka 

blev de direkta konsekvenserna av rationaliseringspo- 

litiken och framförallt, hur påverkades värdena i 

odlingslandskapet? 1900-talets jordbruksrationaliser- 

ing är en relativt känd och väldokumenterad företeel

se. Den ligger nära oss i tid och vi har gott om statistik 

om arealförändringar, grödor, produktionsökning, 

taxeringar med mera att tillgå. Statistiken ger dock 

mycket av en översiktlig bild, en grov skiss av förlop

pen som måste kompletteras med annan information 

för att vi skall kunna konkretisera och mäta föränd

ringarna på en nivå som motsvarar det faktiska land

skapet. Därutöver måste naturligtvis värdena identifi

eras. I detta fall kommer fokus att ligga på de histo

riska ägostrukturerna i Stenåsa och de fysiska uttryck

en kopplade till ägande och jordreformer.
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Landskapsförändringar 
och fastighetsstruktur
Som redan tidigare påpekats utmärks landskapet på 

södra Öland av att ägandestrukturen avsatt en tydligt 

visuell prägel. På få andra platser i Sverige har de 

ägomönster som tillskapades i samband med skiftena 

manifesterats så tydligt i landskapet som på just södra 

Öland. Vi kommer därför i denna begränsade analys i 

första hand att uppehålla oss kring just detta tema. 

Frågor som vi skall försöka belysa är bland annat vil

ken inverkan fastighetsstrukturen och fastighetsgrän

serna har haft för omvandlingen av odlingslandskapet 

under andra hälften av 1900-talet.

Underlag för analysen utgörs av två olika tidsskikt. 

Det historiska skiktet består av den äldsta ekonomis

ka kartan i rikets nät, flygfotograferad 1938 och 

tryckt 1943. De moderna skikten utgörs av GSD- 

ekonomen tillsammans med LiM:s IR-tolkning från 

1996. Den äldsta ekonomiska kartan är en dokumen

tation av ett landskap på gränsen mellan gammalt och 

nytt. Landskapet i kartan speglar ett modernt jord

bruk i den bemärkelsen att man lämnat det traditio

nella åker- och ängsbruket samtidigt som man i kart

bilden kan skönja formerna av det äldre odlingsland

skapet som relikta element och ägostrukturer. Om 

man vill undersöka förändringar inom ramen för det 

moderna odlingslandskapet utgör den äldsta ekono

miska kartan därför ett mycket bra referensskikt.

Fastighetsstruktur och åkermarkens omvandling

Vi skall börja med att undersöka fastighetsstrukturen 

och med hjälp av en GIS-bearbetning försöka åskådlig

göra hur denna har förändrats mellan 1938 och 1996.

Genom att vektorisera och skapa ytor av fastig

hetsgränserna från den äldre ekonomiska kartan kan

man enkelt göra en jämförande analys mellan 1940- 

talets fastighetsstruktur och den fastighetsstruktur 

som återfinns i GSD-kartan från 1996. Resultatet kan 

naturligtvis åskådliggöras i kartform men GIS-tekni- 

ken medger också att vi kan beskriva förändringarna i 

form av statistik.

Ur kartan (figur z) kan man utläsa att samman

slagningar av fastighetsdelar, så som man kunde för

moda, mycket riktigt har ägt rum mellan 1938 och 

1996. Vi kan även i viss utsträckning avgöra var för

ändringarna skett. Fastigheter och fastighetsdelar som 

inte varit föremål för omarronderingar har markerats 

med grått i kartbilden från 1996. För att få en djupa

re insikt i förändringen krävs dock en statistisk bear

betning av kartanalysen. Bearbetningen i detta fall gav 

bland annat följande utfall:

År 1938 1996
Antal fastighetsdelar 567 507
Fastigheternas totala areal i hektar 4668 4665
Snitt areal i hektar/fastighetsdel 8,23 9,2
Antal fastighetsdelar under 1 hektar 6 25
Antal fastighetsdelar över 50 hektar 12 20
Antal enskilt ägda fastighetsdelar 500 444
Antal samfällt ägda fastighetsdelar 58 52
Total areal samfälld mark i hektar 928 923

Tabell 1.

Som förväntat har antalet fastighetsdelar minskat 

samtidigt som den genomsnittliga storleken på fastig- 

hetsdelarna ökat, vilket är en naturlig följd av sam

manslagningarna. Men vi kan också se att processen i 

viss mån varit tvådelad. Antal fastigheter mindre än 1 

hektar har nämligen mer än fyrdubblats mellan 1938 

och 1996. Förklaringen till detta är att ett flertal 

avstyckningar av tomter har skett från de gamla fas

tigheterna under perioden.
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Figur 2. Den vänstra kartan visar fastighetsindelningen enligt ekonomiska kartan 1938. Den högra visar fastighetsindelningen enligt GSD- 
ekonomiska kartan 1996. Notera exempelvis fastighetssammanslagningen i nordvästra hörnet av socknen (markerat med en rektangel). 
1938 består området av sju stycken mindre fastighetsdelar som fram till 1996 slagits samman till en enda fastighetsdel.

Intressant att notera är också omständigheterna 

kring den samfällda marken. Kollektiva ägandeformer 

är idag tämligen ovanliga och många byar har under 

1900-talet skiftat ut de sista resterna efter denna histo

riskt sett så vanliga rättighetsfördelning. På södra 

Öland har emellertid samfälligheterna kunnat över

leva. I statistiken framgår att den samfällda markens 

minskning i Stenåsa mellan 1938 och 1996 är högst 

försumbar. Förklaringen ligger i att de gamla utmar-

kerna på det karga Alvaret varken lämpat sig för 

odling eller skogsbruk. Så länge betesdrift varit den 

huvudsakliga markanvändningen har uppenbarligen 

inga incitament funnits för att skifta ut de kollektivt 

disponerade alvarområdena.

Som framgått tidigare kom jordbruksrationaliser- 

ingen under efterkrigstiden i hög grad att handla om 

just åkermarken. Efter att det historiska åker- och 

ängsbruket under 1800-talets andra hälft stegvis dog
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Figur 3. Den vänstra kartan visar samfällt ägda fastigheter i Stenåsa enligt ekonomiska kartan 1938. Den högra kartan visar samfälligheterna 
1996 enligt GSD-ekonomen. I stort sett all den samfällda marken 1938 har blivit kvar fram till idag.

ut framstod åkermarken allt mer som den centrala 

produktionsmarken. För att det mekaniserade jord

bruket skulle bli riktigt effektivt krävdes att smala och 

flikiga åkrar med odlingshinder i form av diken, sten

murar och impediment omvandlades till större sam

manhållna och gärna blockformiga åkerytor.

Hur har då åkermarken påverkats av rationaliser

ingsprocessen i Stenåsa socken? Vilken typ av rumsli

ga mönster kan man urskilja i omstöpningen av

odlingsmarken och hur kan man kvantifiera föränd

ringarna från 1940-talet fram till idag?

Figur 4 visar de minsta avgränsbara åkerytorna i 

Stenåsa socken 1938 enligt den äldsta ekonomiska 

kartan respektive 1996 enligt IR-bildstolkningen. Bara 

genom att studera de två kartorna framgår att föränd

ringarna inom åkermarken varit mycket omfattande. 

Det starkt fragmenterade åkerlandskap som framträ

der i den äldre ekonomiska kartan har fram till 1996
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Figur 4. Den vänstra kartan visar åkermarkens utbredning och struktur enligt ekonomiska kartan 1938. Den högra visar åkermarkens utbredning 
och struktur enligt LiM:s IR-bildstolkning 1996. Rationaliseringen har verkat i riktning mot större sammanhängande åkerblock, lämpade för ett 
maskinellt jordbruk.

smält samman till betydligt större, sammanhängande 

åkerblock. Med hjälp av en relativt enkel överlag- 

ringsanalys kan vi också undersöka hur den rumsliga 

utbredningen av markslaget åker förändrats över tid, 

med andra ord var i socknen ny åkermark tillkommit 

och var odlingsmark eventuellt övergått till annan 

markanvändning (se figur 5). Även förändringen av 

odlingsmarken kan naturligtvis formuleras med hjälp 

av statistiska uppgifter från GIS-analysen.

År 1938 1996
Totalt antal hektar åkermark 1329 1183
Antal minsta avgränsbara åkerytor 1115 456
Antal hektar i genomsnitt per åkeryta 1,19 2,59
Åkermarkens genomsnittliga
flikighetstal 9,9 4,8

Tabell 2.
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Figur 5. Förändringar av den odlade markens rumsliga utbredning i 
Stenåsa socken mellan 1938 och 1996, enligt ekonomiska kartan 
respektive LiM:s IR-bildstolkning.

Som kartan från överlagringsanalysen (figur 5) 

antyder kan vi i statistiken utläsa att en viss minskning 

av den totala åkermarken i socknen har skett, och som 

framgick redan i figur 4 har åkerytornas genom

snittliga storlek mer än fördubblats under perioden 

samtidigt som det totala antalet åkerytor mer än halve

rats. Flikighetstalet är ett mått som förklarar hur åker

ytans geometriska form ser ut. Flikigheten beräknas 

genom att ställa ytans areal i relation till dess omkrets. 

Lite grovt kan man säga att ett högt tal antyder att 

ytan har en mycket långsmal eller en flikig figur 

medan ett lågt tal således avslöjar att åkern har en 

blockartad form. Jämför vi flikighetstalen vid de två 

tidpunkterna bekräftas intrycket från kartorna, nämli

gen att åkermarken i socknen omvandlats från lång

smala tegar till större sammanhängande åkerblock.

Om vi så långt sammanfattar resultaten har alltså 

både fastigheter och åkermark genomgått betydande 

omarronderingar under perioden mellan 1938 och 

1996. Vi kan se att såväl brukningsenheter som 

odlingsmark generellt sett har anpassats för en ekono

miskt mer rationell jordbruksdrift. Men alla fastighe

ter har dock inte genomgått förändringar. Omkring 

hälften av socknens totala areal bestod 1996 av fas

tigheter som med avseende på yta och ägofigur fak

tiskt är helt oförändrade sedan 1938. En fråga som 

därmed förefaller intressant att utreda är om det finns 

ett samband mellan fastigheter som under perioden 

tillskapats för att ge bättre bärkraft åt jordbruket och 

de genomförda omarronderingarna av åkermarken? 

Har omarronderingen av åkermarken varit mer långt

gående inom de fastigheter och fastighetsdelar som 

varit föremål för sammanslagningar eller är processen 

likartad i hela undersökningsområdet?

Eftersom vi redan har kategoriserat fastigheterna i 

grupperna ”omarronderade” respektive ”ej omarron- 

derade” samt analyserat åkermarkens relativa föränd

ring kan vi nu kombinera dessa olika informa- 

tionsskikt för att undersöka orsakssambandet mellan 

fastigheternas och åkermarkens omarrondering.

Kartorna (figur 6) visar hur brukningsytorna för

delar sig på förändrade respektive oförändrade fastig

heter. Den vänstra kartan visar alltså åkermarkens 

belägenhet i förhållande till fastigheter som senare 

skulle komma att omarronderas respektive fastigheter 

som förblev oförändrade, medan kartan till höger visar 

utfallet. Liksom i figur 4 framgår tydligt att stora för

ändringar ägt rum i fråga om brukningsytornas 

genomsnittliga storlek. Men för att avgöra om det
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Figur 6. Den vänstra kartan visar åkermarkens fördelning och fragmentiseringsgrad 1938 inom fastigheter som senare kom att arronderas om 
respektive kom att förbli oförändrade. Den högra kartan visar åkermarkens utbredning och fragmenteringsgrad inom omarronderade respektive 
icke omarronderade fastigheter 1996.

finns några signifikanta skillnader mellan de olika 

grupperna av fastigheter och för att klargöra relationen 

mellan omarronderade fastigheter och omarronderad 

åkermark måste vi återigen ta hjälp av statistiken.

Statistiken (tabell 3) antyder att det inte finns någon 

tydlig koppling mellan omarronderade fastigheter och 

en mer intensiv omarrondering av åkermarken. Relativt 

sett så har omfattningen av förändringarna varit unge

fär lika stor inom båda kategorier av fastigheter, om

arronderade såväl som ej omarronderade. Vi kan

visserligen se att åkerytornas genomsnittliga storlek har 

ökat en aning mer inom de omarronderade fastigheter

na, men detta kan knappast betraktas som ett signifi

kant utslag. Sammanslagningen av åkermark i större 

block har alltså varit relativt oberoende av de orsaker 

som ligger bakom ombildningen av fastigheterna.

Det är återigen dags att göra en kort kommentar 

kring analysresultaten. Tanken med analyserna är ju 

att undersöka om man kan koppla omvandlingen av 

odlingslandskapet under 1900-talets andra hälft till
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Omarronderade fastigheter
Totalt antal hektar åkermark 1938 inom fastigheter som senare kom att omarronderas 733
Antal minsta avgränsbara åkerytor 1938 inom fastigheter som senare kom att omarronderas 595
Antal hektar i snitt per minsta avgränsbara åkeryta 1938 inom fastigheter som senare kom att omarronderas 1,2

Totalt antal hektar åkermark 1996 inom fastigheter som omarronderats 710
Antal minsta avgränsbara åkerytor 1996 inom fastigheter som omarronderats 238
Antal hektar i snitt per minsta avgränsbara åkeryta 1996 inom fastigheter som omarronderats 2,9

Fastigheter som inte omarronderats
Totalt antal hektar åkermark 1938 inom fastigheter som senare inte omarronderades 596
Antal minsta avgränsbara åkerytor 1938 inom fastigheter som senare inte omarronderades 522
Antal hektar i snitt per minsta avgränsbara åkeryta 1938 inom fastigheter
som senare inte omarronderades 1,1

Totalt antal hektar åkermark 1996 inom fastigheter som inte omarronderats 472
Antal minsta avgränsbara åkerytor 1996 inom fastigheter som inte omarronderats 218
Antal hektar i snitt per minsta avgränsbara åkeryta 1996 inom fastigheter som
inte omarronderats 2,2

Tabell 3.

fastighetsstrukturen och dess förändring. Hittills har 

vi undersökt förändringar relaterade till åkermarken. 

Den statistik vi fått fram beskriver i kvantitativa ter

mer de förändringar som ägt rum. Vilken bärighet har 

då dessa siffror på förändringarna i själva landskapet? 

Jo, omvandlingen av odlingsmarken mot större sam

manhängande brukningsytor har utan tvekan bidragit 

till ett formfattigare landskap. Att större åkerytor ska

pats innebär implicit att ett stort antal avgränsande 

element i form av diken, renar, brukningsvägar och 

stenmurar samtidigt försvunnit. Analysen kan inte 

svara på vilken typ av element som försvunnit men 

den ger ett mått på hur strukturen förändrats. Vi kan 

slutligen också konstatera att omarronderingen av

åkermarken inte i någon nämnvärd utsträckning 

hänger samman med ombildningen av fastigheter mot 

större och bärkraftigare brukningsenheter. Omlägg

ningen av odlingsmarken till större och mer lätt- 

brukade åkerytor har i snitt varit lika omfattande 

inom de fastigheter som har oförändrade ägofigurer 

sedan 1940-talet.

Fastighetsgränser som konserverande faktor i landskapet

Fastigheten betraktad som ett ägoområde och en 

brukningsenhet har alltså av allt att döma i detta fall 

inte haft någon avgörande betydelse för i vilken grad 

arronderingsförändringar av odlingsmarken skett.
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Figur 7. Linjeelement i Ste nå sa socken enligt LiM:s IR-bildstolkning 
1996, samt markanvändningen enligt GSD-ekonomiska kartan 
1996. Många av de kvarvarande linjeformiga landskapselementen 
följer fastighets- och traktgränser.

2
fl"

3 km

Digitala historiska kartor 125



Har då inte fastighetsstrukturen haft någon betydelse 

för odlingslandskapets förändringar under 1900-talets 

andra hälft? För att gå vidare med denna frågeställ

ning skall vi nu titta närmare på fastigheternas bety

delse för landskapsrummet i egenskap av gränser.

Olika typer av gränser har i alla tider bildat vikti

ga strukturer i landskapet. Våra allra äldsta ägogrän

ser följde i regel naturliga linjebildande former i land

skapet som exempelvis bäckar och andra vattendrag. 

En befintlig fysisk form i landskapet kom därmed att 

uttrycka en abstrakt gräns för ägande. Det faktum att 

den naturliga gränsen upphöjdes till gräns för ägande 

kan i sin tur ha bidragit till landskapsformens fort

levnad eftersom man exempelvis inte gärna rätar ut 

eller förändrar dragningen av en gränsbildande bäck.

Men former i landskapet kan också uppstå som ett 

resultat av en abstrakt ägogräns. I Stenåsa socken är 

detta särskilt tydligt. Merparten av dagens fastighets

gränser här uppkom under 1700- och 1800-talen som 

linjer på lantmätarnas skifteskartor. När kartornas 

ägoindelning omsattes i praktiken blev de nya grän

serna också successivt allt synligare i landskapet. 

Många markerades med stenmurar medan andra kom 

att styra dragningen av brukningsvägar och diken. 

Efterhand tillkom vegetation i anslutning till stenmu

rarna och dikena. I vissa fall var denna spontat upp

vuxen men inte sällan anlades busk- och trädrader 

medvetet i gränserna för att skapa lä och minska flykt 

av åkerjord. Med tiden kan alltså även en ursprungli

gen abstrakt gräns bokstavligen växa in i och bli en 

högst fysisk del av landskapet. Vad händer då om en 

fastighetsgräns försvinner? Vilken roll har egentligen 

fastighetsgränsen som konserverande faktor för land

skapsbilden? Det finns god anledning att anta att just 

fastighetsgränserna i hög grad varit styrande för vilka

element i landskapet som blivit kvar respektive fått ge 

vika för det maskinella jordbruket.

I LiM-projektets IR-bildstolkningar registrerades 

och klassificerades de linjeelement som idag finns kvar 

i odlingslandskapet. Figur 7 illustrerar ett landskap som 

än idag tydligt avspeglar 1700- och 1800-talens skiftes

reformer. Mest påfallande i bilden är kanske mängden 

av stenmurar som bevarats trots rationaliserings

processen som präglat större delen av 1900-talet. 

Många av dessa murar sammanfaller med och löper just 

i trakt- och fastighetsgränserna. Men även om dagens 

landskap framstår som relativt rikt på linjeformiga 

strukturelement så är detta ändå bara en del av den 

mängd som en gång präglade Stenåsas odlingslandskap. 

En intressant fråga att belysa är därmed sambandet 

mellan fastighetsgränsernas förändring och försvunna 

linjeelement i Stenåsa under perioden 1938 till 1996.

Tanken i analysen är att jämföra förvunna respek

tive oförändrade fastighetsgränser för att undersöka 

hur dessa förhåller sig till de kvarvarande linjeelemen

ten i landskapet. För att hålla nere informationsmäng

den kommer vi att renodla analysen till att omfatta 

enbart stenmurarna.

Den vänstra kartan i figur 8 visar fastighetsgränser 

som återfinns i ekonomiska kartan från 1938 men 

som försvunnit någon gång under tiden fram till 1996. 

I kartan finns också inlagt de stenmurar som 1996 

följde samma dragning som de borttagna fastighets

gränserna. Den högra kartbilden visar fastighetsgrän

ser som är identiska 1938 och 1996, det vill säga 

sådana gränser som är helt oförändrade. I denna karta 

har även de stenmurar som 1996 löpte i de oföränd

rade fastighetsgränserna infogats. I statistisk form kan 

relationen mellan stenmurar och fastighetsgränser 

åskådliggöras enligt tabell 4.
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Figur 8. Den vänstra kartan visar fastighetsgränser som försvunnit mellan 1938 och 1996 samt stenmurar som enligt IR-bildstolkningen ansluter 
till de försvunna gränsernas sträckning. Den högra kartan visar fastighetsgränser som är oförändrade mellan 1938 och 1996 samt de stenmurar 
enligt IR-bildstolkningen som ansluter till dessa gränser.

Här redovisas relationen mellan stenmur och fas

tighetsgräns både i absoluta och relativa tal. För att 

förtydliga denna kanske lite förvirrande statistik kan vi 

uttrycka oss på följande sätt. På i meter oförändrad 

fastighetsgräns går det i snitt 0,46 meter stenmur. På 1 

meter försvunnen fastighetsgräns går det däremot 

knappt o,zz meter stenmur. Med andra ord fanns det

1996 mindre än hälften så stor andel stenmur i anslut

ning till de borttagna gränserna som det fanns i anslut

ning till de oförändrade gränserna. Rent statistiskt 

finns det alltså 0,24 meter mindre stenmur per meter 

fastighetsgräns i anslutning till de försvunna fastighets

gränserna än vad det finns i anslutning till de oföränd

rade fastighetsgränserna. Om man uttrycker detta i
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absoluta tal handlar det alltså om cirka 25000 meter 

stenmur. Eftersom vi inte vet med säkerhet hur stor del 

av fastighetsgränserna som 1938 verkligen sammanföll 

med stenmurar skulle den signifikanta skillnaden teo

retiskt sett kunna vara ett utslag av slumpen. Detta 

förefaller dock osannolikt och det troligaste är att skill

naden faktiskt visar att omkring 25 kilometer stenmur 

tagits bort i samband med eller efter att fastighetsgrän

serna försvunnit.

Stenmurar och fastighetsgränser

Antal meter oförändrad fastighetsgräns 341641

Antal meter bevarad stenmur längs 
oförändrad fastighetsgräns 157280

Genomsnittligt antal meter stenmur 
per meter oförändrad fastighetsgräns 0,46

Antal meter fastighetsgräns 
som försvunnit 107852

Antal meter bevarad stenmur 
längs fastighetsgräns som försvunnit 24036

Genomsnittligt antal meter stenmur per 
meter fastighetsgräns som försvunnit 0,22

Tabell 4.

Resultatet visar att fastighetsgränserna kan sägas 

ha en konserverande inverkan på landskapsrummet. Så 

länge en stenmur sammanfaller med en ägogräns bildar 

de tillsammans ett landskapselement där den socioeko- 

nomiska äganderättsaspekten samverkar med den 

fysiska formen i landskapet. Detta faktum är av gene

rell betydelse men är kanske särskilt tydligt i ett områ

de som södra Öland eftersom skiftesreformernas indel

ning av landskapet här i så hög grad kom att manife

steras med hjälp av stenmursbelagda ägogränser.

Analyserna ovan visar några exempel på hur man 

med hjälp av modern lägesbunden landskapsinforma

tion och digitala historiska kartor kan undersöka rela

tionen mellan olika typer av forandringsprocesser i 

odlingslandskapet. I detta fall berördes specifikt sam

bandet mellan fastighetsstruktur och landskapsför- 

ändring, men beroende på vilka frågor man vill ställa 

och vilka data man har tillgång till finns ett stort antal 

kombinationsmöjligheter. Det finns naturligtvis också 

andra sätt att tekniskt gå till väga för att genomföra 

analyserna. Det viktiga är dock att man i landskaps- 

övervakning relaterad till kulturmiljövärden försöker 

belysa vad en fysisk förändring i landskapet faktiskt 

representerar. Vilka ekonomiska, politiska eller ägo

rättsliga faktorer ligger bakom och hur kan föränd

ringen relateras till andra forandringsprocesser i land

skapet? Först när dessa frågor blivit besvarade är det 

egentligen möjligt att svara på hur landskapets kultur

miljö värden påverkas.

Att tillföra landskapets strukturer 
ett tidsdjup
En intressant egenskap hos de tolkade IR-bilderna är 

att de på en detaljerad skalnivå representerar land

skapet som det gestaltar sig idag. Medan man i kate

goriinventeringar som exempelvis fornminnesinvente

ringen arbetar med värderingar och urvalskriterier för 

vad som skall registreras eller inte utgör IR-bilds- 

tolkningarna en slags objektiv kartering av ett helt 

landskapsutsnitt. IR-dataskikten kan därför i kombi

nation med digitala historiska kartor användas som 

ett underlag för att skikta och värdera alla typer av en

skilda eller sammansatta strukturer i landskapet och 

inte bara sådant som på förhand utpekats som värde

fullt eller som uppmärksammats i olika inventerings

sammanhang.
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Figur 9. Den stenmursbelagda gränsen mellan utmark och inägomark bildar väster om Stenåsa by en karaktäristisk bågform. Gränsen hittar 
vi i jordebokskartan från 1640-talet men den bildar fortfarande ett viktigt strukturellt inslag i dagens landskap. Markslagsgränsen har med all 
sannolikhet medeltida ursprung.

Till skillnad från exempelvis ett traditionellt kart

överlägg där den historiska kartans landskap projice

ras över det nutida landskapet går denna arbetsmetod 

ut på att låta den historiska kartinformationen fram

träda indirekt genom IR-bildernas digitala landskaps

kartering. Strukturernas betydelse och funktion kan 

tolkas i sitt sammanhang med hjälp av den historiska 

kartinformationen medan man samtidigt tar fasta på 

det som faktiskt är synligt i landskapet idag. Befintliga 

former, strukturer och element i landskapet tillförs med 

andra ord en historisk kontext och ett tidsdjup som gör 

dem begripliga trots att de ofta utgör fragment av idag 

försvunna helheter.

Ur en landskapshistorisk synvinkel betingar exempel

vis en stenmur ett viktigt värde genom att den utgör ett 

formelement som kan ge kunskaper om landskapsutsnit- 

tets utveckling och historia. Det viktigaste är då inte 

muren som sådan utan vad den faktiskt representerar och 

vilka funktioner som är eller har varit knutna till muren 

i egenskap av landskapselement. En mur som mist sin 

funktion som hägnad och därmed blivit ett relikt eller 

fossilt formelement kan ändå vara värdefull eftersom den 

exempelvis kan markera en sedan länge försvunnen ägo

gräns eller gräns mellan inägo- och utmark.

I vissa fall kan man med hjälp av ekonomiska kar

tan och ett besök i fält exempelvis avgöra en stenmurs
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ca 1810-30 1996
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Figur 10. Den vänstra kartan visar markanvändningen i Stenåsa socken ca 1810-30.
1 kartan är också inlagt de linjeelement från IR-bildstolkningen som sammanfaller med linjeelementen 
i enskiftes- och laga skifteskartorna. I den högra kartan visas den moderna markanvändningen tillsam
mans med IR-bildstolkningens linjeelement. De element som sammanfaller med linjeelementen i 
enskiftes- och laga skifteskartorna har markerats med tjockare svarta linjer.

ungefärliga ålder och tillkomstsammanhang. Ett känt 

faktum är till exempel att många av våra vällagda och 

ofta snörräta murar tillkom i samband med eller strax 

efter laga skiftet under i8oo-talet. Men som alltid när 

det gäller landskapets historia finns inga generella lag

bundenheter och orsakssamband. I regel är man därför

hänvisad till de historiska kartorna för att kunna åskåd

liggöra landskapselementens ursprungliga sammanhang.

Figur 7 (se sid 1x5) visar IR-bildstolkningens samt

liga klassificerade linjeelement i Stenåsa socken 1996 

tillsammans med den moderna GSD-ekonomiska kar

tans markanvändningsskikt. För ett tränat öga repre-
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senterar kartbilden ett flerskiktat kulturlandskap med 

långt tidsdjup. Den rumsliga relationen mellan land

skapselement och markanvändning tillsammans med 

elementens egna formspråk bär i sig på läsbar informa

tion om landskapets framväxt och olika utvecklings

faser. Men utan tillräckliga bakgrundskunskaper kring 

kulturlandskapets historiska processer förblir kart

bilden ett svårtolkat nätverk av linjestrukturer.

Många gånger tvingas kulturmiljövården ta ställ

ning till prioriteringar i ett visst landskapsrum, exem

pelvis inför olika typer av exploateringsföretag. Detta 

gäller då inte bara fornlämningar och byggnader som 

skyddas av kulturminneslagen utan även andra före

teelser som konstituerar kulturhistoriska värden. I det 

stenmursrika öländska odlingslandskapet har många 

lantbrukare idag problem med arronderingen av sin 

jordbruksmark på grund av de många murarna. 

Många söker därför tillstånd att få avlägsna murar 

som de menar hindrar ett rationellt jordbruk. Läns

styrelsen i Kalmar har med anledning av detta 

genomfört en utredning kring de öländska stenmurar

nas kultur- och naturvärden med syfte att ta fram ett 

underlag för prioriteringar. Vilka murar har omistliga 

värden och vilka kan tas bort utan att viktiga värden 

går förlorade? Sådana ställningstaganden är över

huvudtaget svåra att göra men måste naturligtvis 

grundas på kunskaper om vad landskapets olika struk

turer och former representerar. Landskapets innehåll 

måste sorteras och struktureras så att det blir begrip

ligt och därmed också ”prioriteringsbart”. Följande 

analys är ett exempel på hur IR-bildstolkningar i 

kombination med historiska kartor skulle kunna 

underlätta arbetet med att strukturera och skikta upp 

innehållet i det komplexa och mångdimensionella 

odlingslandskapet.

Den vänstra kartan i figur io är en bearbetning av 

enskiftes- och laga skifteskartorna i Stenåsa socken. 

Kartbilden visar därmed utbredningen av olika mark

slag i socknen ca 1810-1830. Förutom den historiska 

markanvändningen har också infogats de linjeelement 

som tolkats fram ur 1996 års IR-bilder och som 

rumsligt sammanfaller med linjeelement som diken, 

hägnader och brukningsvägar i skifteskartorna. I den 

högra kartan visas däremot den moderna markanvänd

ningen tillsammans med linjeelementen i IR-bilderna. 

De element som sammanfaller med linjeelementen i 

skifteskartorna har här markerats särskilt med tjockare 

svarta linjer. Trots att markanvändningen genomgått 

omfattande förändringar mellan de båda tidpunkterna 

kan vi exempelvis fortfarande med hjälp av tolkningen 

av linjeelementen relativt tydligt utläsa konturerna av 

det historiska odlingslandskapets indelning i utmark 

respektive inägomark.

Genom att ta in fler generationer av historiska kar

tor i analysen kan vi följa framväxten av landskapsele- 

menten mer i detalj. I princip är det därmed möjligt att 

sätta en tids- och funktionsetikett på varje enskilt ele

ment. För att göra analysen mer lättöverskådlig byter vi 

dock skalnivå och koncentrerar oss på en av socknens 

byar, närmare bestämt kyrkbyn Stenåsa.
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Figur 11. Linjeelement från IR-bildstolkningen som överensstämmer med linjeelement i den geometriska jordebokskartan över Stenåsa från 
1640-talet tillsammans med den moderna markanvändningen.

En jämförelse med den geometriska jordebokskartan 

(figur ii) visar vilka av linjeelementen i dagens land

skap som sammanfaller med i6oo-talets linjeformiga 

landskapsstrukturer. Jordebokskartan visar att de kom

binerade åker- och ängsgärdena avgränsas gentemot 

utmarken av någon form av hägnader. I övrigt saknas

fasta avgränsningar i kartan. I stort sett har hela den 

hägnadsstruktur som återges i jordebokskartan över

levt fram till idag. Den kombinerade hägnadsstruk- 

turen/markslagsavgränsningen har av allt att döma 

betydligt äldre rötter än i6oo-talet. Sannolikt repre

senterar den en indelning av landskapet som har sitt
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Figur 12. Linjeelement från IR-bildstolkningen som överensstämmer med linjeelement i storskifteskartan över Stenåsa från 1806 tillsammans 
med den moderna markanvändningen.

ursprung i medeltida förhållanden.

Storskifteskartan över Stenåsa från 1806 visar att 

odlingslandskapets övergripande ramverk inte föränd

rats nämnvärt sedan i6oo-talet. De linjeelement från 

IR-bildstolkningen som ger träff mot linjestrukturer i 

storskifteskartan är i stort sett desamma som i jorde-

bokskartan. Det är fortfarande den urgamla gränsen 

mellan inägomark och utmark som manifesteras i bland 

annat hägnadsstrukturen.
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Figur 13. Linjeelement från IR-bildstolkningen som överensstämmer med linjeelement i laga skifteskartan över Stenåsa från 1836 tillsammans 
med den moderna markanvändningen.

I figur 13 ser vi IR-bildstolkningens linjeelement 

speglade mot laga skifteskartan. Bilden representerar 

ett odlingslandskap där nyttjanderätten till marken 

successivt blivit allt viktigare att definiera. Tidigare 

var det bara inägomarken som genom hägnader 

avgränsades mellan de olika byarna i socknen. I laga 

skifteskartan ser man dock tecken på att byarna

börjat särhägna även de samfällda betesmarkerna. 

Hägnaden mellan Stenåsas och Lilla Brunnebys östra 

betesmark (markerad med en pil i kartan) är ett 

uttryck för detta och tillkom sannolikt som en följd av 

storskiftet.
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Figur 14. Linjeelement från IR-bildstolkningen som överensstämmer med laga skifteskartans förslag över markindelning i Stenåsa tillsammans 

med den moderna markanvändningen.

Figur 14 visar de linjeelement i IR-bildstolkningen 

som sammanfaller med lantmätarens planerade mark

indelning i samband med laga skiftet. Bilden represen

terar alltså inte situationen vid tidpunkten för skiftet 

utan tiden från skiftet och framåt. Elementen består 

nästan uteslutande av hägnader (stenmurar) som upp

fördes i de fastighetsgränser som skapades vid skiftet.

De linjestrukturer som tillkom efter laga skiftet bryter 

tydligt mot tidigare mönster eftersom de i stället för att 

följa de gamla markslagsgränserna skär på tvärs över 

de olika markslagen. Linjeelementen illustrerar därför 

på ett mycket fysiskt sätt i landskapet genomförandet 

av en skiftesreform som syftade till att befästa det 

enskilda ägandet.
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Figur 15. Samtliga linjeelement från IR-bildstolkningen över Stenåsa, skiktade kronologiskt 
tillsammans med den modema markanvändningen.

Slutligen har här samtliga linjeelement i Stenåsa 

by summerats i en och samma kartbild (figur 15). Med 

hjälp av färgkodningen i kartan kan vi skilja ut varje 

enskilt objekt och hänföra detta till sitt respektive 

historiska sammanhang.

Kategori 1. Element som återfinns i den geometriska 

jordebokskartan. Strukturerna har troligtvis delvis 

medeltida ursprung. Elementen representerar en histo

riskt bestående och hävdvunnen indelning mellan 

utmark och inägomark.
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Kategori 2. Element som återfinns i storskifteskartan 

1806. Odlingslandskapets övergripande ramverk i stort 

sett oförändrat sedan 1600-talet. Linjeelementen följer 

fortfarande i stort indelningen mellan utmarken och 

inägomarken.

Kategori 3. Element som först återfinns i laga skiftes

kartan. De nytillkomna elementen representerar en för

sta antydan hos byarna att börjar särhägna betesmark 

som tidigare varit samfällt nyttjad av flera byar.

Kategori 4. Element som tillkommit som en följd av laga 

skiftets indelning av landskapet. Nya rumsliga mönster 

som skiljer sig från tidigare genom att hägnaderna nu 

inramar flera olika markslag. Linjestrukturerna uttryck

er en nyttjandeform som baseras på enskilt ägande och 

brukande.

Kategori 5. Element som inte kan identifieras i någon av 

de historiska kartorna.

Genom att spegla den moderna IR-bildsinformationen 

mot den digitala historiska kartan har vi alltså kunnat 

göra en tidsmässig skiktning av de idag existerande ele

menten i landskapet men vi har också fått möjlighet att 

genom den historiska kartan sätta in dem i ett förkla

rande sammanhang. En samköming av detta slag mel

lan modern landskapsinformation och historiska kart

data kan naturligtvis aldrig i sig lösa svåra värde

ringsfrågor kring landskapets komplexa historiska inne

håll men det kan ge vidgade möjligheter att förstå olika 

typer av samband. Det är i alla sammanhang viktigt att 

påpeka att tekniken inte ger en lösning utan är och 

förblir ett redskap för att ge stöd och underlag åt likväl 

svåra ställningstaganden.

Sammanfattande kommentar
I denna artikel har vi försökt visa något av den poten

tial som digital, geografisk informationsbehandlig besit

ter när det gäller att tolka och analysera förändringar i 

odlingslandskapet. Fokus har här legat på historisk 

kartdata och IR-bildstolkningar. Fortfarande är tolk

ning av infraröda flygbilder en omständlig och arbets- 

krävande metod och tillgången på denna typ av data är 

därför fortfarande relativt begränsad. Även tillgången 

på digital historisk kartinformation är fortfarande 

begränsad men ökar i takt med att fler och fler ser nya 

möjligheter i denna typ av data. Denna artikel skall där

för uppfattas som framåtblickande.
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Mer än bara kartan

Medeltida landskaps- 

förändringar på spåren 

- den historiska 

kartinformationens 

potential vid arkeologiska 

undersökningar i 

fullåkersbygder

Michael Frisk

1700-talskartor och tillhörande text över Hammarlöv och Östra 
Värlinge. De båda byarna bildade tillsammans den skånska socknen 
Hammarlöv.

H1 1 istoriska kartor används idag närmast regel

mässigt vid arkeologiska undersökningar och särskilt 

då i den inledande utredningen. Ett allmänt intryck är 

att de historiska kartorna då främst fungerar som bak

grundskartor, ofta i form av så kallade kartöverlägg 

där intresset i första hand fokuserar på markanvänd

ning, bebyggelselägen och information om fornläm- 

ningar. Följande studie vill göra gällande att det äldre 

kartmaterialet har större potential än så. Avsikten är 

att visa att en integrerad analys av hela informations

mängden i en storskalig avmätning från 1600- eller 

1700-talet ger möjlighet att tränga bakom bilden av 

det dåtida landskapet och att synliggöra rumsliga 

sammanhang som ligger ännu längre tillbaka i tiden. 

Resultatet av en sådan analys kan ge ett rikare 

kunskapsunderlag, som utgör ett bättre stöd än till 

exempel historiska kartöverlägg, både vid utarbetande 

av förundersökningsstrategier och senare i samband 

med tolkningen av undersökta fornlämningar. Studiens 

avsikt är också att visa att de historiska kartornas 

komplexa informationsinnehåll mycket väl låter sig 

fångas, struktureras och analyseras i geografiska infor

mationssystem (GIS). Det hela exemplifieras genom 

analys i GIS av 1700-talskartor över ett slumpvis valt 

område i Skånes slättbygder.
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Studiens förutsättningar
Det äldre storskaliga kartmaterialet från 1600-, 1700- 

och tidigt 1800-tal tillhandahåller en bild av landskapet 

före 1800- och 1900-talets ofta genomgripande land- 

skapsförändringar. Denna bild gör det möjligt att se 

kända förhistoriska och historiska lämningar mot 

bakgrund av ett annat rumsligt sammanhang än nuti

dens. Kartorna bidrar ibland även med komplettering

ar till dagens fornlämningsbild, genom att dåtidens 

lantmätare infogat uppgifter om fornlämningar och 

andra företeelser som därefter kan ha försvunnit eller 

dolts av senare tiders förändringar i markanvändning

en. Förståelsen av den landskaps- och fornlämnings

bild vi ser idag fördjupas, men samtidigt väcks även 

den självklara frågan hur 1600- och 1700-talets land

skap egentligen förhåller sig till de medeltida och för

historiska landskapsrummen?

Denna fråga har under lång tid varit föremål för 

diskussion inom historisk-geografisk forskning. När 

formerades huvuddragen i det bylandskap vi känner 

genom de historiska kartorna, med dess gårdar och 

byar, tegskiftade och gärdesindelade inägor och dess 

utmarker? Varför på detta sätt och vad var utgångs

punkten? Hur såg markutnyttjande, bebyggelsestruk

tur och ägoförhållanden ut ännu längre tillbaka i 

tiden? Svaren har ofta sökts i kartornas egen bild av 

dåtida förhållanden och antagandet har då varit att 

den kart- och textinformation som beskriver 1600- 

och 1700-talets bylandskap även bär på latent infor

mation om dess bakgrund. Genom analys av kartans 

beskrivning av markanvändning, skiftesstruktur, åker

former, ort- och marknamn och den odlade jordens 

egenskaper har man försökt skriva tillbaka byland

skapets olika beståndsdelar i tiden och tidfästa dess 

uppkomst.

En forskare som genom en sådan så kallad retro- 

gressiv (tillbakaskridande) analysansats övertygande 

visat att 1600- och 1700-talets kartmaterial faktiskt 

bär på en sådan informationspotential är kulturgeo

grafen Mats Riddersporre. I sin avhandling utvecklar 

han en analysmetod som, förutom äldre, storskaligt 

kartmaterial, även inbegriper medeltida kamerala käl

lor (Riddersporre 1995). Metoden har senare använts 

framgångsrikt i samband med analyser över bl.a. 

Uppåkra, strax utanför Lund, och i samband med 

arkeologiska utgrävningar i Järrestad i trakterna av 

Simrishamn (Riddersporre 1996, i tryck).

De spännande resultat som uppnåtts vid tillämp

ningar av Riddersporres metod utgör inspirationskäl

lan till denna studie, vars första syfte är att försöka 

visa att det äldre, storskaliga kartmaterialet har en 

större potential i samband med arkeologiska under

sökningar än att bara fungera som historisk bak

grundskarta. Utgångspunkten är att en integrerad ana

lys av kartornas hela informationsspektra kan vara ett 

viktigt stöd både på prospekteringsstadiet, som ett sätt 

att komma det ”dolda” kulturlandskapet på spåren, 

och i tolkningsarbetet, som ett sätt att rekonstruera 

rumsliga sammanhang som ligger undersökta forn

lämningar närmare i tid än 1600- och 1700-talets 

landskap. Studiens andra syfte är att visa ett exempel 

på att geografiska informationssystem (GIS) är ett 

mycket användbart verktyg för att fånga, systematise

ra och analysera den ofta komplexa informationen i 

de historiska kartorna.

Studien tar sin utgångspunkt i ett konkret exempel, 

nämligen Hammarlövs församling på Söderslätt i 

Skåne. Huvudfrågeställningen är vilka hypoteser som 

kan formuleras om äldre rumsliga förhållanden i just 

detta område, med stöd av kartinformation från 1700-
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talet. Sådana hypoteser kan naturligtvis inte 

formuleras enbart utifrån den historiska kartinforma

tionen. Varje hypotes är starkt beroende av tidigare 

diskussioner inom forskningen. Detta skulle således 

kräva en särskild genomgång av de forskningsmässiga 

utgångspunkterna. Någon sådan ryms emellertid inte 

här. De utgångspunkter som ligger till grund för analys 

och eventuella hypoteser kommer att redovisas efter

hand, kortfattat och i sitt sammanhang. För en mer ut

tömmande forskningshistorisk bakgrund samt metod- 

och källkritisk diskussion hänvisas till Riddersporre 

(1995 och där anförd litteratur). Arbetets syfte och for

mat rymmer inte heller någon fullständig iscensättning 

av Riddersporres metod, till exempel kommer ingen 

jämförande analys mot medeltida källor att göras. 

Analysresultaten kommer dock löpande att återkopp

las till andra typer av landskapsinformation och till 

resultat från liknande studier på andra håll.

Valet av undersökningsområde har delvis styrts av 

slumpen, närmare bestämt vad som för tillfället råka

de finnas tillgängligt av skannade kartor på cd-rom på 

Riksantikvarieämbetet. Ganska snabbt inriktades 

sökandet mot Skånekartor, eftersom det är i utprägla

de slättområden som metoden har sin kanske största 

potential. Valet föll slutligen på Hammarlöv eftersom 

det här fanns skannade 1700-talskartor över hela 

socknen (LMV Ly6-z:i och 1.76-4:1). De aktuella 

kartorna är renovationer och detta har i sig inneburit 

en intressant prövning. Metoden har tidigare i huvud

sak tillämpats med betydligt mer informationsrika 

konceptkartor som källmaterial. Det föreföll därför 

intressant att pröva hur långt man kunde komma i 

analysen med renovationer som underlag. De skanna

de kartorna rektifierades digitalt med GSD-fastighets- 

kartan som referenskarta och vektoriserades därefter.

Vid vektoriseringen fångades data i en preliminär 

tabellstruktur utformad med utgångspunkt i projekt 

Digitala historiska kartors begrepps-och informations

modeli (Frisk zooo). Denna struktur präglas av att 

den excerperade informationen inordnas i ett antal 

huvudskikt, från vilka sedan önskade urval och kom

binationer av data kan extraheras. Detta återspeglas 

även i upplägget av själva analysen, som steg för steg 

fördjupas genom att nya informationsskikt adderas.

Hammarlöv idag
Hammarlövs församling är belägen i Trelleborgs kom

mun, några kilometer nordväst om kommuncentrum 

(figur 1). Dagens församling motsvarar i stort sett 

omfattningen av den gamla kyrksocknen med samma 

namn. Förutom kyrkbyn Hammarlöv bestod denna av 

ytterligare en by vid namn Östra Värlinge. Området 

hör den skånska slättbygden till och präglas av gårds

bebyggelse som ligger jämnt utspridd i ett vidsträckt 

fullåkerslandskap (figur 1). Ett mindre antal gårdar 

ligger mera samlat i anslutning till de gamla bykär

norna. Intrycket av storskalig jordbruksbygd förstärks 

av att merparten av fastigheterna inom trakterna 

Hammarlöv och Östra Värlinge består av stora, 

blockformiga skiften som i stort sett enbart inrymmer 

åkermark. Denna rutas in av ett nät av större och 

mindre vägar som huvudsakligen löper i nord-sydlig 

eller öst-västlig riktning. Inslaget av vattenspeglar är 

litet och tycks, av kartbilden att döma, i huvudsak 

bestå av mindre dammar och vattenfyllda märgelhå- 

lor. I sydöst tangeras området av det lätt meandrande 

vattenflödet hos en mindre å eller bäck.

Detta utpräglade odlingslandskap ligger i en lätt 

sluttande terräng (figur z). De högst liggande partier

na bildas av en flack höjdrygg på mellan 35 och 50
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VILLI E

VÄSTRA VÄRI

ÖSTRA V,

HAMMARLÖV

VÄSTR/!
VEMMEI

VÄSTRA TOMMARP
TAGARP

Figur 1. Hammarlöv och Östra Värlinge i dagens kartbild. Området ligger i den skånska slättbygden och är idag ett utpräglat fullåkers- 
landskap. De synliga spåren efter äldre tiders markanvändning är få och sammanhangslösa. Ur GSD-fastighetskartan.
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Topografi (m.ö.h) 

0
1-5 
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Figur 2. De högsta partierna inom 
Hammarlöv socken utgörs av en 
flack höjd rygg (30-40 m.ö.h.), 
som skjuter in från norr ned mot 
de centrala delarna av socknen. 
Härifrån sluttar det sedan relativt 
jämnt söderut ned mot 5-10- 
metersnivån, dock med en del 
utlöpande lägre höjdryggar och 
däremellan liggande sänkor.
Ur GSD-höjddata.

meter över havet , som skjuter in norrifrån och ned 

mot de centrala delarna av Hammarlöv. Härifrån slut

tar det sedan relativt jämnt söderut ned mot 5- 

10-metersnivån, dock med en del utlöpande, lägre 

höjdryggar och däremellan liggande sänkor. Jord

täcket domineras av moränlera med inslag av morän, 

isälvssediment, silt och sand etc. (figur 3). I de lägre 

liggande, södra delarna av Östra Värlinge tar dock en 

mosaik av företrädesvis sand, morän och isälvssedi

ment överhanden och inslaget av moränlera är litet.

Vad i detta landskap skvallrar då om äldre tiders 

rumsliga förhållanden? 1 de moderna kartorna finns få 

eller inga ledtrådar, frånsett de fornlämningar som 

representeras av Fornminnesregistrets R-markeringar. 

Ute i landskapet framträder dessa i form av brons

åldershögar, någon stenkammargrav och stenålders- 

boplatser som ger sig till känna genom ansamlingar av 

bearbetad flinta i åkerjorden. Det är en aning para

doxalt att lämningar från de äldre delarna av för

historien tycks vara mer närvarande i landskapet än 

de från näraliggande perioder, som järnålder, medeltid 

eller 1600-1700-tal. Bronsåldershögar och dösar ligger 

kvar som isolat i de stora åkerblocken, kanske mest 

för att de har varit för besvärliga att ta bort? Det finns 

dock mera subtila, för ögat osynliga spår. Dessa kan 

dyka upp oväntat, till exempel vid en fosfatkartering 

som egentligen syftade till att kartlägga lämpliga 

jordar för sockerbetsodling.
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Jordarter
Organisk jordart 
Ler 
Silt 
Sand 

Grus
Sten-block
Isälvssediment, sand-block 
Moränlera 
Morän 

Berg/Morän 
Berg 

Fyllning 
Övrigt 

Vatten

Figur 3. Jordtäcket i Hammar
löv och Östra Värlinge domi
neras av blockfattig moränlera 
och morän, med inslag av 
isälvssediment, sand och lera. 
I de södra delarna av Östra 
Värlinge tar en mosaik av 
sand, isälvssediment och 
morän överhanden och in
slaget av moränlera är litet.
Ur Lokala jordartsdatabasen 
1C Trelleborg NO. © Sveriges 
geologiska undersökningar 
(SGU) 2001.
Dnr: 00-936/2001.

Fosfater...
Ett generellt drag för mänskliga bosättningar genom 

historien tycks vara att de tämligen konsekvent lämnat 

förhöjda halter av svårlösliga fosfater efter sig i mar

ken. Människors och djurs avträde, gödsel, avfall och 

annat som hamnat på marken och förmultnat har efter 

hand höjt halterna av fosfater inom det område bo

sättningen var belägen. Genom att mäta markens fos

fathalt och plotta ut mätvärdena på en karta kan bo

platser som övergavs för tusentals år sedan än idag 

avgränsas, trots att inga synliga spår finns kvar i 

markytan. Felkällor finns, men metoden används ändå 

flitigt som arkeologisk prospekteringsmetod. Fosfat

kartering har även använts för andra syften. På 1930- 

talet genomförde Arrhenius för sockerindustrins räk

ning den ovan nämnda fosfatkarteringen av Skånes 

jordar. Denna har visat sig vara av värde även i arkeo

logiska sammanhang.

För Hammarlövs del visar Arrhenius fosfatkarta 

på relativt stora områden med förhöjda värden i 

anslutning till Hammarlövs och Östra Värlinges by

platser, vilket är föga förvånande (figur 4). Inom dessa 

områden visar fosfathalterna även markanta tenden

ser till zonering. Vid Hammarlövs byplats finns de 

allra högsta värdena inom två delområden, ett större 

bågformat område i byplatsens södra del och ett 

mindre punktformat i dess norra del. Utanför dessa 

områden avtar sedan fosfathalten med avståndet 

från byplatsen. Samma mönster går igen vid Östra 

Värlinges byplats, där de högsta värdena återfinns 

inom ett punktformat område strax väster om by

platsen. Man kan anta att denna zonering säger något 

om hur länge eller hur intensivt olika delområden 

inom byplatserna nyttjats genom tiderna. Man kan 

vidare anta att den säger något om intensiteten i den
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Fosfathalt
1/1000% P205 i 2% citronsyra 

200-

100-199

45-99

27-44

9-26
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Figur 4. Omraden med förhöjda 
fosfatvärden kan utgöra indikationer 
på äldre bosättningar. Variationer i 
områdenas utbredning och i halter
na av fosfater kan antas återspegla 
bosättningsområdenas storlek, hur 
länge de använts och hur intensiv 
den bebyggelsenära markanvänd
ningen varit.
Ur Sveriges geologiska undersök
ning. Serie C 383, kartblad Klörup 
och Trelleborg (Arrhenius 1934).

bebyggelsenära markanvändningen för övrigt, till 

exempel vilka områden som under lång tid har varit 

föremål för Intensivt åkerbruk med regelbundet åter

kommande gödsling. Fosfatkartering lämnar dock 

ensamt inga ledtrådar till frågan i vilka sammanhang 

markanvändningen pågått.

Utanför de gamla byplatserna återfinns ett antal 

mindre områden med förhöjda fosfatvärden. Norr om 

Hammarlövs kyrkby återfinns fem sådana, varav tre 

visar samma tendens till zonering som de vid byplat

serna (figur 4). I området ligger idag fem gårdar (figur 

1) och så var fallet även på 1910-talet (RAK). Detta 

skulle således kunna utgöra förklaringen till de för

höjda värdena, men den rumsliga överensstämmelsen 

mellan gårdslägen och förhöjda fosfatvärden är inte 

särskilt övertygande. En jämförelse mellan fosfatkar

tan och övriga 1900-talskartor visar att gårdslägen 

och områden med förhöjda fosfatvärden tangerar 

varandra i endast tre fall och då nätt och jämnt. 

Frågan hålls därför öppen till dess att det kan konsta

teras hur lång kontinuitet bakåt i tiden dessa gårds

lägen egentligen har.
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Hammarlöv på 1700-talet
De två kartor som valts som underlag för denna studie 

är båda upprättade under 1700-talet. Avmätningen 

över Hammarlövs kyrkby verkställdes 1703 (LMV 

L76-z:i) och den över Östra Värlinge 1770 (LMV 

L76-4:i). Syftet med den senare var att genomföra 

storskiftesdelning, men det tycks faktiskt som om 

denna omarrondering aldrig blev av. Kartans textdel 

är mycket kortfattad och varken den eller kartan inne

håller något förslag till nytt skifte. Hela förrättningen 

saknar dessutom fastställelsedatum, vilket gör det tro

ligt att det befintliga skifte som redovisas i kartbilden 

bibehölls utan förändringar. Denna situation kom 

dock inte att bestå längre än till 1810-1811, då Östra 

Värlinge genomgick enskifte. Ett sådant hade då redan 

genomförts tre år tidigare i kyrkbyn. Senare laga skif

ten berörde bara enstaka gårdar i socknen, varför man 

kan utgå ifrån att dagens fastighetsstruktur i huvud

sak har sina rötter i enskiftet vid 1800-talets början 

(jämför figur 1).

Trots att närmare sjuttio år skiljer de båda kartor

na åt, vågar man ändå påstå att de tillsammans ger en 

god bild av landskap och markutnyttjande i Hammar

lövs socken under det sista århundradet före enskiftes- 

reformen (figur 6a). Det är därmed också den sista, 

och enda, samlade bilden av hur det äldre bylandska

pet gestaltade sig i just det här området. Kyrkbyn 

bestod vid denna tid av 16 hemman och minst 4 gate- 

hus. All bebyggelse låg samlad vid byns gatuplats 

(figur 9a). Här låg även kyrkan och en smedja. Östra

Faksimil av 1770-taIskartan över Östra Värlinge. LMV L76-4:i.
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ÖSTRA VÄRLING

Västre vång

Västre vång
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Markområden
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Kyrkogård 
Odlat markområde 
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VÄSTRA VÄRLINGE

VI LUE

Figur 6a. 1700-talets kartbilder över 
Hammarlöv och Östra Värlinge åter
ger ett landskap som förefaller vara 
till stora delar uppodlat. Debiiliä 

ängsareal som finns bildar smala 
stråk genom åkermarken och 
skogs- och betesmark saknas helt. 
LMV L76-2:l, L76-4:1.
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VI LUE

Figur 6b. 1700-talets ägoskifte i 
Hammarlöv och Östra Värlinge 
karaktäriseras av en långt driven 
ägoblandning. Varje hemman i de 
båda byarna har sina ägor upp
delade på en stor mängd ägo
områden (tegar). I kartbilden har 
tegarna till hemmanet nummer 
12 i Hammarlöv markerats 
(gul markering).
LMV L76-2:1, 176-4:1.
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By/trakt Nr./Litt. Mantal Jordnatur Ägare Brukare Anm. Ligger under
Hammarlöv 1 1 Frälse Wellam Andersons änka Lars Olsson Beneficium... -
Hammarlöv 2 1/4 Krono, augment - Nils Svensson augment till nr. 7 -
Hammarlöv 3 1/2 Siettepenning - Pähr Hansson - Näsbyholm

Hammarlöv 4 0 Gatehus, siettepenning - - - Näsbyholm

Hammarlöv 5 0 Gatehus, hospital - - - -
Hammarlöv 6 0 Gatehus - - Ehrenbusch tidigare ägare -
Hammarlöv 7 3/8 Krono, hästhemman - Lars Olsson Ehrenbusch tidigare ägare -

Hammarlöv 8 3/4 Krono, rusthåll - Jeppe Larsson - -

Hammarlöv 9 1/4 Krono, augment - HansJepson augment till nr. 11 -

Hammarlöv 10 3/8 Krono, rusthåll - Hans Olofsson - -

Hammarlöv 11 3/8 Krono, rusthåll - Truls Olofsson - -

Hammarlöv 12 1 Kaplanshemman - - Domkapitlet, Lund

Hammarlöv 13 0 Frälse - - Avgiftslagt under nr. 1

Hammarlöv 14 0 Krono, hästhemman - Jöns Simonsson Ehrenbusch tidigare ägare -

Hammarlöv 15 3/8 Krono, augment - öde, brukas av nr.l 1 augment till nr.l 1 -

Hammarlöv 16 0 Krono - öde, brukas av nr. 10 - Lagt under nr. 10

Hammarlöv 17 0 Gatehus, klockarbol - - - -
Hammarlöv 18 1 Frälse President Cojett Hans Andersson - Torsjö gård

Hammarlöv 19 1 Siettepenning - Jöns Jepson - Näsbyholm

Hammarlöv 20 1 Kyrko, prästgården - - - -
Östra Värlinge 1 1 Krono, rusthåll - Nils Andersson - -
Östra Värlinge 2 1 Krono, rusthåll - Anders Jönsson - -
Östra Värlinge 4 3/4 Krono, rusthåll - Anders Jönsson - -
Östra Värlinge 5 5/8 Krono, rusthåll - Söne Sönessons änka - -
Östra Värlinge 6 3/4 Krono, rusthåll - Nils Andersson - -
Östra Värlinge 8 5/8 Krono, rusthåll - Pär Påhlsson - -
Östra Värlinge 9 3/16 Krono, rusthåll - Påhl Jönsson - -
Östra Värlinge 10 5/8 Krono, rusthåll - Pär Nilsson - -
Östra Värlinge 12 1/4 Krono, rusthåll - Hans Pärsson - -
Östra Värlinge 13 7/16 Krono, rusthåll - Lars Jönsson - -
Östra Värlinge 21 0 - - - tillhör Hammarlövs kyrka -
Östra Värlinge 24 0 - - - tillhör Väderkvarnen -
Östra Värlinge 11_14 5/16 Krono, rusthåll - Mats Ohlson hästhemman -

Figur 5.1 textakterna till 1700-talskartorna över Hammarlöv (L76-2:1,1703) och Östra Värlinge (L76-4:l 1770) noterades följande uppgifter om 
de kamerala och ägorättsliga förhållandena i de båda byarna vid respektive tidpunkt.

Värlinge bestod av n hemman och en väderkvarn. 

Även här var all bebyggelse samlad till gatuplatsen, 

men kartan ger ingen närmare information om dess 

belägenhet inom denna. Detta är naturligtvis en uppen

bar nackdel i den kommande analysen.

Kronan var den dominerande jordägaren i socknen 

(figur 5). 20 hemman motsvarande sammanlagt 95/16 

mantal tillhörde kronan och var samtliga anslagna till 

underhåll av kavalleriet. Hammarlöv nummer 15 och 

16 uppges vara öde och brukas av nummer 10 respek

tive ii. Kartan lämnar vidare upplysningar om att 

generalauditören Ehrenbusch tidigare ägt Hammarlöv 

nummer 7 och 14 samt ett av gatehusen, men att dessa 

blivit indragna som vederlag till kronan. 5 hemman 

om sammanlagt 31/2 mantal samt 1 gatehus var ut

socknes frälse under Näsbyholm, Torsjö gård och en 

viss Wellam Anderssons änka i Malmö. Resterande 2 

tillhörde kyrkan, nämligen prästgården (1 mantal), 

samt hemmanet nummer 12 i Hammarlöv (1 mantal), 

som låg under domkapitlet i Lund.
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Produktionen på dessa hemman var troligen ute

slutande inriktad mot spannmålsodling. I Hammar- 

lövskartans textdel sägs nämligen att ”De förnämsta 

varor som åboerne kunna föryttra till skatternas av

betalning är intet annat än spannmål.” I samma källa 

sägs vidare att ”Ängen är belägen uthi alla trenne 

vångarna och bestå av hårdvall och någon starräng ... 

till hemmanen ähro inga trädgårdar, humlegårdar ... 

eller hagar”. Vi får också veta att kyrkbyn tidigare 

haft ett visst överskott av brännbar torv att försälja, 

men att byns torvmosse nu är ” ... så uppskuren att 

somliga åboerna knappt hafwa så mycket de till sin 

egen förnödenhet kunna behöva.” Någon skog fanns 

heller inte, så ved måste köpas 1,5-2 mil bort.

Alla dessa utsagor bekräftas också av kartbilderna 

över de båda byarna. Här återges ett till stora delar 

uppodlat landskap där ängen endast bildar smala 

stråk i åkermarken och där skog eller annan utmark 

saknas helt (figur 6a). De båda byarnas gatuplatser är 

relativt centralt belägna inom inägomarken, även om 

Östra Värlinges tycks något opraktiskt förskjuten åt 

norr, där den ligger strax över 30 meter över havet 

(jämför figur 2). Kyrkbyns gatuplats ligger lägre i ter

rängen, i en sänka eller däld strax under 30 meter över 

havet, och tycks mera fördelaktigt placerad i förhål

lande till den vidsträckta åkermarken än Östra 

Värlinges. Från byarnas gatuplatser strålar gärdeshäg- 

naderna ut mot bygränserna och delar in inägomarken 

i tre vångar. Östra Värlinge har därutöver även en 

ängsvång i den lågt liggande, södra delen av bydomä

nen. Vid karteringstillfället tycks dock även denna till 

stor del ha varit uppodlad. Avsaknaden av hägnader i 

bygränserna gör det troligt att de båda byarna var 

involverade i vångalag, både med varandra och med 

byarna i de omkringliggande socknarna.

Det ägoskifte som återges i de båda 1700-talskar- 

torna över Hammarlövs socken visar på en långt dri

ven ägoblandning (figur 6b). Hemmanen i de båda 

byarna hade sina ägor uppdelade i en mängd mindre 

ägoområden (tegar), som var väl spridda över byns 

domäner. Vissa hemman hade även ägor i de angrän

sande byarnas vångar. Östra Värlinge var på detta sätt 

uppdelad i 436 ägoområden, av vilka 433 var enskilt 

ägda i den meningen att vart och ett tillhörde ett visst 

mantalssatt hemman. Två mindre områden räknades 

som samfälligheter. Vilka ägoförhållanden som gällde 

inom byns gatuplats finns inte uttryckt i kartan. Kyrk

byn var på samma sätt uppdelad i 520 enskilda och 9 

samfällda samt ytterligare 11 ägoområden för vilka 

ägoförhållandena inte är specificerade. Hemmanen 

nummer 8, 10, 11, 15 och 19 hade även tegar i såväl 

Östra Värlinges som Västra Tommarps östra respekti

ve norra vång. Vissa smärre misstämmelser finns mel

lan de båda olikåldriga kartorna när det gäller dessa 

urfjällar. En teg i Östra Värlinges östra vång, som 

enligt 1703 års karta över kyrkbyn tillhör nummer 8 i 

Hammarlöv, tillskrivs i 1770 års karta över Östra 

Värlinge istället Hammarlövs kyrka. Huruvida detta 

beror på faktiska ägoutbyten eller felaktigheter är 

svårbedömt.

Om man betänker att de sammanlagt 976 ägoom

rådena inom Hammarlövs socken idag motsvaras av 

cirka 50 fastigheter (jämför figur 1 och figur 6b), blir 

också kraften i de förändringar som ägt rum de senas

te 200 åren begriplig. Det är inte bara ett annat sätt att 

disponera ägandet och brukandet, det är även ett helt 

annat landskap, socialt sett. Bruket av 1700-talets 

gitter av små ägoområden krävde ett kollektivt bru

kande där årets alla arbetsfaser var synkroniserade. 

Detta gällde inte bara inom byarna. Vångalagen, som
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förutsatte att flera byars odlingsrytm stod i samklang, 

skapade ett behov av samordning som sträckte sig 

utanför både byns och socknens gränser. Bilden av 

1700-talets tätt spunna tegskifte blir därmed också 

en bild av det vittförgrenade nätverk som krävdes för 

att denna samordning skulle fungera. I detta nätverk 

fanns också starkt feodala inslag. Brukarna av de 

frälsegårdar som låg under Näsbyholm och Torsjö 

hade sannolikt dagsverksskyldigheter gentemot sina 

godsherrar, och åborna på kronogårdarna skulle ut

rusta kungens kavallerister.
Denna sociala ordning hade ju ytterst sina rötter 

långt nere i medeltid. Frågan är då hur det förhåller sig 
med själva landskapet och markutnyttjandet? Är den 

bild som presenteras i 1700-talskartorna giltig exempel

vis även för 1200-talet? Det finns faktiskt förhållanden 

i de båda kartorna som antyder att så inte är fallet, att 

den landskapsbild som beskrivs inte hade varit statisk 

under de närmast föregående århundradena.

Vart leder egentligen fägatorna?
Direkt iögonenfallande är de två fägatorna, som båda 

visar tecken på att ha förlorat sina primära funktioner 

(figur 6a). Den första följer gränsen mellan kyrkbyns 

norra och västra vång från gatuplatsen västerut i drygt 

800 meter för att därefter knytas ihop när den når 

fram till en äng. Denna äng ingår intressant nog i en 

av byns samfälligheter (jämför figur 6b). Den andra 

fägatan följer gränsen mellan Östra Värlinges västra 

och östra vång i nord-sydlig riktning. Den dubblerade 

hägnaden, som benämns ”tvekastet” i textdelen, är 

avsnörpt ca 250 meter söder om gatuplatsen och tycks 

alltså inte nå ända fram hit. Längre söderut anger lant

mätaren att området mellan hägnaderna på vissa stäl

len är skiftat och används till åker och äng. Ungefär i

höjd med ängsvången vidgas den en aning och viker av 

österut ned mot Västra Tommarps norra vång.

I Östra Värlinge kan naturligtvis fägatan ha tjänat 

till att föra kreaturen ned till efterbete på ängsvång

en, de år den västra och östra vången var besådda. 

Kyrkbyns fägata kan ha fyllt en liknande funktion, 

men här finns även skäl att fråga sig om inte den sam

fällda ängen möjligen utgör en rest av en äldre 

betesallmänning. En liknande tolkning är faktiskt 

möjlig även i Östra Värlinge. Det finns en tidigare 

analys (Riddersporre 1979) som tangerar det här 

området och som tyder på att de södra delarna av 

Östra Värlinge någon gång före 1600-talet utgjorde 

del av en större, sammanhängande betesallmänning. 

Denna omfattade även områden i flera av de intillig

gande byarna, bland annat de södra delarna av 

Hammarlövs västra vång, delar av Tommarps norra 

vång samt delar av Skegrie, Västra Värlinge och 

Maglarp. Denna tolkning kastar ett annat ljus över 

den långa, till synes relikta fägatan och förklarar 

också varför Östra Värlinges gatuplats tycks vara för

skjuten åt norr i 1770-talskartan (se ovan). När 

gatuplatsen en gång anlades sträckte sig byns inägor 

inte alls lika långt söderut, som de gör i 1700-tals- 

kartan. Tolkningen kan vidare förklara Hammarlövs 

inblandning i Tommarps norra gärde. Ägoområdena 

här kan ha sin bakgrund i intagor på den äldre betes- 

samfälligheten.
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Hemmanet nummer 12
Analys av skiftesstruktur är ett närmast klassiskt fält 

inom historisk geografi, och Hammarlövskartorna 

skulle t.ex. kunna ligga till grund för en rekonstruk

tion av bolindelningen i de båda byarna (se Ridder

sporre 1995 s. 53 f.). En sådan analys hade säkert 

kunnat bidra med vissa ledtrådar, men har ändå prio

riterats bort på grund av studiens begränsade format. 

Här skall endast några drag i skiftesstrukturen 

behandlas och ett sådant framträder tydligt i figur 6b 

redan vid en första anblick. Strax nordväst om kyrk

byns gatuplats finns ett osedvanligt stort skifte som 

sträcker sig över gränsen mellan norra och västra 

vången. Skiftet tillhör hemmanet nummer iz, som 

utöver detta har ytterligare 13 mera perifert belägna 

tegar i västra och södra vången. Övriga jämnstora 

hemman i socknen (1 mantal, se figur 5) har sina ägor 

uppdelade på i medeltal 38 ägoområden. Hur kommer 

det sig att just nummer iz har sina ägor så samlade?

Här kan man tänka sig alternativa förklaringar. En 

första är att hemmanets ägare, vilket är domkapitlet i 

Lund, systematiskt bytt tegar med övriga hemman i 

byn med syftet att skapa en mer sammanhållen egen

dom. Exempel på transaktioner av denna typ finns till 

exempel i Snårestad i Ljunits härad i Skåne (muntlig 

uppgift, Mats Riddersporre). En annan förklaring kan 

vara att det stora ägoskiftet i själva verket går tillbaka 

på en mycket äldre företeelse, något som i danska 

medeltidslagar benämns ”ornum”. Termen användes 

som benämning på större ägoblock som inte ingick i 

boldelning och tegskifte och som ursprungligen till

hört en stormannagård (Riddersporre 1995 s. Z3 och 

där anförd litteratur). Skulle alltså Lundastiftets 

kaplanshemman ha en bakgrund som stormannagård? 

Om så är fallet har denna tydligen stått vid sidan av

enbart när de centrala delarna av inägorna skiftades. 

Det har ju tidigare konstaterats att hemmanet faktiskt 

deltagit i skiftet av byns mera perifera marker, om än 

med relativt få tegar (figur 6b). Detta skulle i och för 

sig kunna tyda på att de perifera markerna skiftats 

senare än de centrala och att nummer iz vid denna 

tidpunkt förlorat sin status som stormannagård. En 

sådan tanke förefaller inte helt orimlig med tanke på 

att 1700-talets åkerareal tycks ha uppnåtts genom 

expansion ut över tidigare betessamfälligheter, något 

som kan ha lett till återkommande skiften efterhand 

som uppodlingen fortgått (jämför kap. Vart leder 
egentligen fägatorna?).

Tanken på en stormannagård är onekligen spän

nande men den kompliceras än mer av att hemmanet 

nummer iz är ovanligt litet, areellt sett, i jämförelse 

med övriga hemman i socknen taxerade till ett helt 

mantal (figur 5). Medelarealen för hemmanen är 61 

hektar medan nummer iz uppgår till knappa 40 hek

tar. Detta förefaller märkligt om det nu har en bak

grund som stormannagård. En möjlig förklaring kan 

vara att större delen av hemmanets ägor ligger samla

de till vad som förefaller vara byns kärnåkrar. Här 

tangeras ett annat delproblem som kommer att 

behandlas längre fram i analysen, nämligen jordens 

bonitet. Tills vidare kan det som jämförelse räcka med 

att konstatera att hemmanet nummer 19, som med 

sammanlagt 77 hektar är det areellt största hemmanet 

i hela socknen, har större delen av sina ägor perifert 

belägna i kyrkbyns vångar. En annan förklaring till 

nummer iz:s relativa litenhet kan vara att något eller 

några av byns övriga hemman avsöndrats från detta 

någon gång i tiden. Här ligger i så fall nummer 11 

nära till hands. De båda hemmanen har sina gårds

tomter intill varandra på byns gatuplats (se figur 9a).
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Påfallande ofta ligger också dess tegar intill varandra 

ute i vångarna. Nummer 11 har dessutom en liten teg 

mitt i nummer iz:s stora ägoblock i västra vången 

(se figur 6b). Om man räknar samman antal tegar 

och areal för nummer n och iz så blir summan 44 

respektive 59,9 hektar, värden som ligger nära medel

talen för hemmanen om 1 mantal (se ovan) men som 

ändå inte frammanar någon helt övertygande bild av 

en gård med stormannabakgrund.

Trots tveksamheter kring den eventuella stor- 

mannagården, visar alltså redan en översiktlig genom

gång av de båda Hammarlövskartorna att bilden av 

1700-talets landskap rymmer tecken på en betydande 

bakomliggande dynamik. Fägator och allmänningar 

indikerar att landskapet tidigare kan ha varit betydligt 

mer präglat av djurhållning och betesdrift än av 

spannmålsodling. Kyrkbyns skiftesstruktur tycks ha 

vuxit fram i samband med en gradvis uppodling av 

äldre betes- eller ängsallmänningar och väcker dess

utom misstankar om att bebyggelsestrukturen tidigare 

sett annorlunda ut, med en eventuell närvaro av en 

stormannagård. Om man i stället vänder blicken 

framåt i tiden och jämför med dagens situation, är 

det naturligtvis också intressant att konstatera att det 

på 1700-talet inte tycks ha funnits någon bebyggelse 

utanför byarnas gatuplatser. Detta vidmakthåller 

onekligen intresset för de områden med höjda fos

fatvärden i bland annat den norra delen av kyrkbyn, 

som diskuterats tidigare (kap. Fosfater...). Det finns 

uppenbarligen skäl att fördjupa analysen ytterligare.

Markanvändning speglas i mullhalt
Vid kartläggningar som syftade till att utgöra underlag 

för skattläggning eller skifte var det även under 1700- 

talet viktigt att hänsyn togs till vissa rimlighets- och 

rättviseaspekter. Taxering eller skifte kunde inte en

bart baseras på arealavmätningar. Markernas avkast

ningsförmåga måste också tas med i beräkningarna. 

Det var således viktigt att göra en värdering av mar

ken och denna grundades på olika variabler beroende 

på markslag. Lantmätarens bedömning av dessa vari

abler finns som regel redovisade i kartornas textdelar. 

För odlingsmarken redovisas variationer i korntal, 

trädesrytm, jordtäckets fraktionssammansättning 

och mullhalt etc. I skifteskartor sammanfattas bedöm

ningen ofta i en gradering av jordens bonitet (godhet), 

som användes som omräkningstal vid omfördelning 

av arealer av olika bonitet.

Inom forskningen har det uppmärksammats att 

variationer i jordens bonitet ofta tycks ha följt vissa 

rumsliga mönster i det äldre bylandskapet. Den bästa 

odlingsmarken med hög mullhalt, höga korntal etc. 

återfanns som regel i direkt anslutning till bruk- 

ningscentrum medan den sämre var mera perifert belä

gen i gärdena. Olika förklaringar till denna zonering 

har lämnats, men den trovärdigaste tycks vara att den 

goda odlingsjorden var en effekt av under längre tid 

återkommande jordbearbetning och gödsling. Zone

ringen hade uppstått inom ramen för ett specifikt 

odlingssystem, nämligen det historiska åker-ängs- 

bruket med dess kontinuerliga överföring av organis

ka ämnen (mull) från ängar och betesmarker till den 

intensivt brukade, gödslade åkermarken. God åker

jord var alltså produkten av lång tids intensivt bru

kande, medan den sämre hade lagts under plog senare 

eller brukats med en lägre intensitet som inte inbegrep

Digitala historiska kartor 153



gödsling. Genom att den mest intensivt brukade åker

marken som regel var belägen i bebyggelsens närhet 

blir de historiska kartornas beskrivning av jordens 

egenskaper en indikator på både markanvändnings- 

och bebyggelsehistorik (Riddersporre 1995 s. 17-69).

Hur såg då den rumsliga relationen mellan bättre 

och sämre odlingsmark ut på 1700-talet i Hammar

lövs socken? Undersökningen av detta baseras på upp

gifter om mullhalten, eftersom denna variabel är den 

mest konsekvent beskrivna i de båda kartor som är 

aktuella här (figur 7). Lantmätarnas utsagor om mull- 

halten har klassificerats i tre kategorier. Inom kategori 

i faller åkerjord som beskrivs som mullhaltig, inte 

sällan med tillägget ”god” (lermylla, sandmylla, etc.). 

I kategori z återfinns åkerjord som visserligen i någon 

mån tycks vara mullhaltig, men där lantmätaren lagt 

till kommentarer som ”sur”, ”kallaktig”, ”sämre”, 

”skarp” och som troligen återspeglar att det här är 

fråga om jord av sämre kvalitet än den i kategori 1.1 

kategori 3 återfinns slutligen sådan jord som av allt 

att döma inte var mullhaltig, eftersom den beskrivs 

som ”lera”, ”sand”, ”grusig sand” etc. Kategori z och 

3 motsvarar i många fall även åkermark med en lägre 

brukningsintensitet än den i kategori 1, att döma av 

den återkommande kommentaren ”havrejord”. Detta 

bör indikera att det var fråga om jord som brukades 

enligt en annan trädesrytm än den i kategori 1 (jämför 

Riddersporre 1995 s. zj ff.).

De tre kategorierna faller rumsligt ut i ett mönster 

som ganska väl motsvarar det förväntade. De båda 

byarnas gatuplatser omges närmast av en zon med hög 

mullhalt, som sedan tycks avklinga med avståndet 

från bebyggelsen (figur 7). Detta är särskilt tydligt i 

Östra Värlinge, där den åkermark som troligen har 

den längsta historien av intensiv odling ligger

väl samlad vid byplatsen. Ängsvången och de södra 

delarna av östra och västra vången tycks däremot 

vara relativt sent uppodlade och odlade med en lägre 

intensitet. Detta faller ju också väl in i resonemanget 

i ett föregående avsnitt, där det antogs att den långa 

fägatan kunde tyda på att markanvändningen i de 

södra delarna av byn tidigare varit en annan. Figur 7 

tycks styrka detta och man kan alltså på goda grun

der anta att 1700-talskartans bild av ett utpräglat 

odlingslandskap med omfattande åkerarealer inte har 

särskilt stort tidsdjup. Betes- och ängsmarker har tidi

gare sannolikt utgjort ett betydligt större inslag i 

landskapet, med en utsträckning som i ett visst skede 

kan ha motsvarat utsträckningen av 1700-talets åker 

i kategori z och 3.

I kyrkbyn Hammarlöv är däremot bilden mera dif

fus. Den goda mullhaltiga jorden sträcker sig här läng

re ut i vångarna och är inte på samma distinkta sätt 

knuten till byns gatuplats, som i Östra Värlinge. 

Denna skillnad kan naturligtvis vara skenbar och ha 

uppstått som en följd av att de båda lantmätarna hade 

olika bedömningsgrunder när jordarna beskrevs vid 

respektive tillfälle. Bilden kan också delvis ha påver

kats av feltolkningar vid excerperingen av kartornas 

textdelar. Det senare kan t.ex. ha givit upphov till ett 

och annat ”enstaka nedslag” av förhöjd mullhalt långt 

ute i vångarna. Sådana ”enstaka nedslag” kan emeller

tid också tyda på att mänskliga aktiviteter påverkat 

jordmånen. Det kan till exempel röra sig om underlig

gande kulturlager, utan kronologisk koppling till den 

historiska gatuplatsen, som höjt halterna av organiska 

ämnen i jorden inom avgränsade områden. Det skulle 

också kunna tyda på relativt sena förändringar i 

bebyggelsestrukturen, att det historiska åker-ängsbru- 

ket tidigare ägt rum inom ramen för en delvis annan
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1 (åker)
2 (åker)
3 (åker) 

Konstruktioner 
/\/Hägnad
A/väg
Administrativ gräns 
/\/ Bygräns

Sockengräns

VILLIE

Figur 7. Vid karteringen av lantmätarens 
beskrivning av åkerjordens mullhalt 
framträder ett mönster där åkerjorden 
med den högsta mullhalten (1) upp
träder i zoner i direkt anslutning till de 
båda gatuplatserna. Utanför dessa zoner 
tycks mullhalten avklinga med avståndet 
från gatuplatsen (2 och 3, liten respek
tive ingen mullhalt i åkerjorden).
LMV L76-2:1, 176-4:1.
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bebyggelsestruktur än den samlade bybebyggelse som 

återges i 1700-talskartan.

Ett område som väcker misstankar mot de senare 

nämnda alternativen är beläget i kyrkbyns norra vång 

och består av ett stort, sammanhängande block med 

mestadels hög mullhalt och som saknar kontakt med 

gatuplatsen. Här är det intressant att återknyta till den 

tidigare diskuterade fosfatkarteringen. På samma sätt 

som vid byarnas gatuplatser sammanfaller här förhöj

da fosfatvärden med förhöjd mullhalt i åkerjorden 

(jämför figur 4 och figur 7). De förhöjda fosfatvärdena 

bildar här dock inte sammanhängande block, utan är 

uppdelade på fem mindre delområden. Dessa delom

råden har diskuterats tidigare i relation till den gårds

bebyggelse som är belägen i området idag (se rubrik 

Fosfater...). Korrelationen mellan dagens gårdslägen 

och de förhöjda fosfathalterna bedömdes vara svag, 

men här öppnar sig alltså möjligheten att relatera dessa 

områden till ett helt annat sammanhang. Frågan är då 

vilket? Vad är det som avtecknar sig på detta sätt i de 

två av varandra helt oberoende källorna? Förhistoriska 

kulturlager? Eller en äldre bebyggelsestruktur med en 

mer spridd bebyggelse än den som redovisas i 1700- 

talskartan? Det finns uppenbarligen skäl att hålla det 

här området i minnet i den fortsatta analysen.

Järnålderns territorier i dagens trakter
I de storskaliga, historiska kartorna finns olika typer 

av namn som benämner större eller mindre delområ

den av det karterade området. Namnen skulle kunna 

ordnas i olika skalnivåer eller geografiska samman

hang. På en övre nivå återfinns till exempel socken

namnet, som gav ett område en bestämning i ett vida

re geografiskt perspektiv. Därunder namnet på byn

eller gården, som även det fungerade i ett relativt vitt 

geografiskt sammanhang. På den lägsta nivån återfinns 

en ofta rik flora av mark- eller ägonamn, som utgjor

de brukarens, eller brukarnas, benämningar på olika 

områden inom byn eller gården. De här namnen hade 

troligen en betydligt snävare krets av användare och 

utgjorde kanske framförallt ett sätt att orientera sig 

inom byn och kommunicera kring det dagliga bruket 

av markerna.

Socken- och framför allt bynamnen används ofta i 

olika bebyggelsehistoriska undersökningar. Detta på 

grund av att ortnamnsforskarna visat att de som regel 

kan ges en generell datering, som också ofta kan 

beläggas utifrån arkeologiskt källmaterial. Enligt 

denna generella datering hör de båda bynamnen Östra 

Värlinge och Hammarlöv till ett äldre skikt ortnamn, 

som sannolikt bildades någon gång under perioden 

2.00-800 e.Kr. (Pamp 1983 s. 34 f. och 41 f.). Namn

bildningen är naturligtvis inte tecken på någon ny

kolonisation av området; talrika lämningar från både 

sten- och bronsålder visar ju att det här området varit 

bebott och utnyttjat under 1 ooo-tals år före vår tide

räknings början. Däremot kan namnbildningen vara 

tecken på att förändringar ägde rum vid den här tiden. 

Förändringar som innebar att ett äldre mönster av 

bebyggelse och territoriell indelning bröts upp och 

ersattes av en ny struktur, där nya namn sattes och 

äldre föll i glömska. Huruvida något av den struktur 

som etablerades vid den här tiden fortfarande kan 

skönjas i 1600- och 1700-talets kartmaterial kan och 

har diskuterats (se Riddersporre 1995 s. 34 ff. och där 

anförd litteratur). Det kan i det här sammanhanget 

räcka med att konstatera att de förhistoriska ortnam

nen levt kvar in i vår tid och att de nu utgör benäm

ningar på trakter och församlingar.
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Figur 8. Analysen av 1700-talets 
marknamn har inriktats mot kyrkbyn 
Hammarlöv, eftersom kartan över 
Östra Värlinge saknade uppgifter 
om sådana. Kyrkbyn visade sig 
bestå av inte mindre än 103 olika 
delområden med olika namn.
Bland dessa återfanns några som 
direkt tycks indikera äldre företeelser. 
LMV L76-2:1, 176-4:1.
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En bidragande orsak till att de förhistoriska ort

namnen levt kvar genom århundradena är troligen att 

de kom att inlemmas i medeltidens kyrkliga och admi

nistrativa indelning av landet. Denna organisatoriska 

ordning följde i spåren på statsbildningen och kyrkans 

etablering. Parallellt med statsbildningen pågick en 

rad andra, mer eller mindre sammanhängande for

andringsprocesser med direkta återverkningar ute i 

landskapet. I frågekomplexet kring detta intar upp

komsten av den historiskt kända bybebyggelsen en 

central plats. Utifrån dagens forskningsläge tycks det 

som om denna uppkom genom en fixering av bebyg

gelse, som under järnåldern varit mera rörlig - i 

Sydskandinavien benämnd ”den vandrande lands- 

byn”. Bakom fixeringen låg sannolikt en rad olika 

orsaker, som delvis kan ha hängt ihop med själva 

statsbildningsprocessen. Här kan till exempel införan

det av jordräntor och kyrkobyggnation nämnas, men 

också införandet av ny odlingsteknik med hjulplogar, 

intensifierat åkerbruk i fasta vångar m.m. Hela denna 

förändring tycks, liksom själva statsbildningen, ha 

varit en utdragen process som hade sin början i 

vikingatid, sin kulmen under tidig medeltid, och som 

i någon mån pågick ännu under izoo- och 1300-talet. 

Sannolikt var det framför allt i denna process som 

grundstrukturen i 1600- och 1700-talets landskap eta

blerades. Detta sätter förmodligen också en gräns för 

hur långt tillbaka i tiden den retrogressiva analysen 

kan drivas (jämför Riddersporre 1995 s.n-13).

Högar, hällestenar och giären
Den lägsta nivån i den ovan skisserade namnhierar

kin, marknamnen, är inte lika flitigt utnyttjad i bebyg

gelsehistoriska studier. Namnkategorin är ännu så 

länge ganska lite bearbetad av ortnamnsforskarna,

vilket troligen hänger samman med att det är betydligt 

svårare att datera och åldersgruppera namn på åkrar 

och ängar än namn på byar och gårdar. Det kan vara 

svårt att finna äldre belägg än de som finns i de histo

riska kartorna, kretsen av brukare har varit liten vil

ket leder till att villkoren för bevarande är sämre än 

för by- eller sockennamn (Pamp 1976 s. 72). Även om 

marknamn tenderar att förändras snabbare än andra 

namn så kvarstår möjligheten att vissa marknamn kan 

leva kvar under tämligen långa tidsperioder. Detta 

antyds av vissa danska studier (Pamp 1976 s. 74 och 

där anförd litteratur) och inte minst av Riddersporre 

(1995), som visat att namngivna åkrar i 1700-talskar- 

tor inte sällan kan återfinnas under samma namn i 

jordeböcker från 1500-talets början (jämför dock a.a. 

s. 150 f.).

Nu är väl kanske inte en absolut datering det vik

tigaste när det gäller marknamnen. Mer betydelsefullt 

är i stället att de speglar en samtida uppfattning om 

markerna, som i sig kan antyda en relativ kronologi. 

En lokalitet tycks ofta namnsatt i relation till markens 

egenskaper, topografi eller annan känd företeelse i dess 

närhet. I fall där de namngivande egenskaperna för

ändrats, men namnet kvartstår oförändrat, lämnar 

detta information om ordningsföljden i förändringen. 

Om man dessutom räknar med att marknamnen trots 

allt har haft en viss ”seghet”, en viss förmåga att över

leva över tid, så kan de innehålla information om 

namngivande företeelser som var försvunna sedan 

länge redan vid karteringstillfället.

Dessa antaganden bildar utgångspunkten för den 

fortsatta analysen av de båda 1700-talskartorna över 

Hammarlövs socken, som alltså skall inrikta sig mot 

just marknamnen. Här visade sig dock en av nack

delarna med att arbeta med renovationer istället för
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koncept. Textdelen till kartan över Östra Värlinge 

innehöll nämligen inte någon redovisning av mark

namn. Det gjorde däremot den över kyrkbyn, vilket 

ledde till beslutet att inrikta denna del av analysen till 

detta område. Missräkningen kan emellertid tjäna 

som ett gott exempel på att man bör förvissa sig om 

att källmaterialet verkligen innehåller den informa

tion man förväntar sig, innan arbetet påbörjas.

Excerperingen av kartan över Hammarlövs kyrkby 

visar att detta knappt 600 hektar stora område under 

1700-talet bestod av inte mindre än 103 olika del

områden med olika namn. Namnen förekom dessutom 

i 317 olika varianter. Då skall man också notera att det 

i princip bara är åkermarken som är namngiven. De 

stråk av ängsmark som löper genom gärdena omnäm

ns med några få undantag som ”åkerlotter”. Vid excer

peringen föreföll det också rimligast att just i det här 

fallet betrakta namnen som marknamn och inte ägo

namn. Namngivningen skär nämligen över teggränser

na, vilket leder till att en teg kan innehålla flera namn. 

Typfallet är en teg som innehåller såväl åker- som ängs

mark. Åkermarken har då som regel ett namn som 

överensstämmer med den intilliggande tegens åker

mark medan ängen har ett annat eller benämns ”åker- 

lott”. Inte sällan förekommer det dock att tegar som 

förefaller tillhöra samma tegfall, i en och samma åker, 

har olika namn. Det tycks alltså som om namnen på 

vissa åkrar är på väg att luckras upp. Kanske är detta 

en effekt av att tidigare åtskilda åkerblock vuxit sam

man som en följd av tilltagande uppodling?

Alla de 103 marknamnen kommer inte att be

handlas i det här sammanhanget. Intresset kommer att 

inriktas mot några namntyper som direkt tycks indi

kera äldre förhållanden. Bland dessa är naturligtvis de 

som indikerar förekomst av förhistoriska gravar av

omedelbart intresse, och här återfinns elva olika 

områden som benämns efter en intilliggande bronsål

dershög (figur 8). I samtliga fall kan dessa områden 

kopplas till högar som är kända idag och således 

registrerade i fornminnesregistret. Det är emellertid 

inte alltid så att högen ligger i, eller strax intill, områ

det. Ett exempel på detta är området Tohög i kyrk

byns nordvästra del, som troligen syftar på Torshög i 

grannbyn Villie (Lilla Slågarp RAÄ 4).

Högnamnen ger också en möjlighet att skaffa sig 

en uppfattning om hur marknamnen förändrats över 

tid. Den redan nämnda Torshög är tillsammans med 

Bonhög, Tingshög, Kitthög och Skälshög (Hammar

löv RAÄ 4, 8, 9 och Västra Vemmerlöv RAÄ 3) exem

pel på namn som levt kvar från 1700-talet fram till 

vår tid i något så när oförändrat skick. I andra fall 

lever själva namnet kvar oförändrat, men det har flyt

tats över till en annan hög. Exempel på detta är 

dagens Tornhög (RAÄ 6), som på 1700-talet benämn

des Kommenhög. Tornhög var då istället benämning 

på det som idag kallas Brytestuhög (RAÄ 7). Ett annat 

exempel är Björnhög (RAÄ 5), som på 1700-talet kal

lades Juhlhög, medan den hög som idag kallas 

Grönhög (RAÄ 24) benämndes Björnhög. Juhlhög 

blir därmed också exempel på ett marknamn som för

svunnit helt. Detta gäller även Galliehög, som troligen 

syftar på det som idag kallas Gumehög (Västra 

Vemmerlöv RAÄ 11), och likaså Ängshög i kyrkbyns 

södra del som idag saknar benämning (RAÄ 25).

Namn som Hällesten och Hällan är iögonenfallande 

i ett område som domineras av blockfattig moränlera 

och frammanar för en rikssvensk bilden av stenhällar 

eller varför inte ett järnåldersgravfält med resta stenar? 

De tre områdena med dessa namn sammanfaller inte 

heller på något tydligt sätt med de inslag av blockrikare
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terräng som ändå finns, något som ger en sådan tolk

ning en viss, ytterligare lockelse (jämför figur 8 och 3). I 

det här sammanhanget bör dock ”häll” tolkas i ett dia

lektalt, skånskt sammanhang snarare än i ett riks

svenskt. Ordet får då en koppling till sluttande terräng, 

dvs. ett stycke mark som ”häller” eller ”hällar” (riks

svenska sluttning eller backe). Möjligen skulle Hällesten 

kunna syfta på lutande stenar eller stenar som står eller 

ligger i en hälla (sluttning), vilket med lite god vilja skul

le kunna tolkas som en indikation på ett gravfält. Hällan 

är däremot ett marknamn som ofta återkommer i det 

äldre kartmaterialet och det kan då i de flesta fall kopp

las just till sluttande mark. Inte desto mindre har fak

tiskt gravar påträffats cirka 50 meter norr om det nord

liga av de två områden som benämns Hällan i 1700-tals- 

kartan (figur 8). Fyndet gjordes i början av 1900-talet i 

samband med sandtäkt. I fornminnesregistret är områ

det rubricerat som flatmarksgravfält och besiktigades i 

samband med fornminnesinventeringen i mitten av 

1980-talet. Sannolikheten att ytterligare gravar kan fin

nas i området bedömdes då vara stor (RAÄ 13). Detta 

gravfält sammanfaller i så fall på ett intressant sätt med 

de tidigare diskuterade förhöjda fosfat- och mullhalter- 

na i samma område (jämför figur 4, 7 och 8).

Det tidigare nämnda Ängshög, i sydöstra delen av 

kyrkbyn, är intressant genom att det betecknar ett 

område som var uppodlat på 1700-talet. I samma 

område, i direkt anslutning till ån, återfinns även nam

nen Gamla damm och Ljusdamm (figur 8). Dessa tre 

namn skulle sammantaget kunna tyda på att det i det 

här området tidigare funnits översilningsängar som sat

tes under vatten med hjälp av fördämningar i ån. Detta 

skulle i så fall vara i linje med ovan diskuterade förete

elser, som tyder på att markanvändningen tidigare varit 

mer inriktad mot foderproduktion än som var fallet

under 1700-talet. En annan förklaring kan naturligtvis 

vara att de istället betecknar kvarndammar. Några 

kvarnar finns emellertid inte omnämnda i kartan.

En annan uppsättning namn som möjligen relaterar 

till en äldre situation är Dikesåker, Gärdesåker och 

Gärdesängen. Dikesåkrar återfinns i direkt anslutning 

till 1700-talets hägnad mellan södra och västra vången 

och i norra vångens gräns mot grannbyn Villie (figur 8). 

”Dike” syftar här med all sannolikhet på den befintliga 

hägnaden (skånska ”die” är beteckning för vall, ”jord- 

die”, ”stendie”, se Riddersporre 1995 s. 105). Men hur 

är det med Gärdesåker och Gärdesängen (”Giärss- 

åker”, ”Giärssängen”), som ligger ett gott stycke in i 

den södra vången? Är dessa markområden möjligen 

namnsatta efter en gärdeshägnad som senare flyttats 

ned mot den södra bygränsen? Tillsammans bildar de 

båda områdena ett stråk i utkanten av den södra vång

ens mullhaltiga kärnåkrar, något som onekligen frestar 

till en sådan tolkning (jämför figur 7).

Spångkullen och Kyrkbrostycket är två andra 

intressanta namn som återfinns i anslutning till Ysle 

mosse vid bygränsen mot Östra Värlinge. Dessa namn 

vittnar om någon slags konstruktion för befrämjande 

av torrskodd transport över våtmarken och vidare ned 

mot kyrkbyn. Det finns dock inga tecken för övrigt i 

kartbilden på någon bro eller spång, och 1700-talets 

huvudväg mellan byarna löper ett gott stycke norr om 

Ysle mosse. Möjligen är det den tidigare diskuterade 

fägatan som används, eller tidigare använts, som kyrk

väg och som lämnat dessa namn efter sig. Vägnätet, 

som det återges i de båda kartorna, tycks dock inte 

möjliggöra en resa enligt den här rutten, men här kan 

naturligtvis kartornas olika ålder spela in. Vägdrag- 

ningar kan ha förändrats under perioden mellan de två 

karteringstillfällena.
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Tofter, ryggar och ornum
De marknamn som givit det mest spännande utslaget 

i den här delen av analysen är sådana som innehåller 

ordet toft. Ordet toft är etymologiskt identiskt med 

tomt och brukar vanligen översättas till ”enskild mark 

med hus, hustomt”. I de fall ordet förekommer i 

benämningar på åkermark översätts det till ”jordlott i 

enskild ägo närmast gården” (Pamp 1983 s. 52, 78). I 

Sydskandinavien tycks regelbundet utlagda tofter ha 

utgjort en beståndsdel i de vandrande landsbyarna 

redan under vikingatid. Det har påpekats att denna 

toftstruktur har paralleller i de samtida städernas 

tomtindelningar och tycks således vara uttryck för en 

äldre princip för markindelning, som föregick det 

sedan medeltid kända tegskiftet. Den kronologiska 

relationen mellan tofter och tegskifte tycks inte helt 

klarlagd, men av allt att döma var tofter fortfarande 

en aktiv princip för markindelning när de vandrande 

landsbyarna intog sina historiskt kända lägen. Detta 

visar sig också i 1600- och 1700-talskartorna, där 

hemmanens bebyggelseplatser och hemskiften i åker

marken ofta bär namn som innehåller ordet toft. Det 

kan också visa sig i skiftesstrukturen genom att ägo

områden i anslutning till gatuplatsen har en geomet

risk form som avviker från det övriga tegskiftet. Vid 

utgrävningar inom historiskt belagda toftområden 

påträffas också ofta den senvikingatida föregångaren 

till det historiskt kända hemmanet (Riddersporre 

1995 s. 11 och där anförd litteratur, s. 92 f., s. 114 f., 

s. 134 f. m.fl.).

I 1700-talskartan över Hammarlövs kyrkby för

delar sig marker benämnda toft på ett både förväntat 

och ett överraskande sätt. Till det förväntade hör att 

byns gatuplats omgärdas av åkrar, som i stort sett alla 

bär namn som innehåller ordet toft. Mera överras

kande är att toftnamn även återkommer i byns norra 

vång, cirka 1 kilometer nordväst om 1700-talets 

gatuplats (figur 8). De bildar här ett sammanhängan

de block, som rumsligt sammanfaller med det tidigare 

diskuterade området med förhöjd mullhalt (se kap. 

Markanvändning...). I direkt anslutning till samma 

område finns också 3 av de sammanlagt 5 delområden 

i den norra delen av kyrkbyn, som uppvisar förhöjda 

fosfatvärden (se kap. Fosfater...). De 3 variablerna 

marknamn, mullhalt och fosfathalt bildar alltså här 

tillsammans en distinkt indikation på att området har 

hyst bebyggelse någon gång före kartans tillkomst, en 

indikation som förstärks ytterligare av det tidigare 

diskuterade flatmarksgravfältet i området (RAÄ 13 - 

se kap. Högar, hällestenar och giären). Frågan är då 

hur denna försvunna bebyggelse förhåller sig till den 

bebyggelse, som 1703 låg samlad invid byns gatu

plats? En diskussion kring denna fråga kräver en när

mare titt på själva gatuplatsen och på toftområdet i 

norra vången.

Vid 1700-talets början formerade sig kyrkbyns 

bebyggelse runt gatuplatsen enligt ett mönster som 

närmast liknar en dubbel radby (figur 9a). Hemmanen 

visar en viss tendens till gruppering efter jordnatur 

(jämför figur 5). I området söder om kyrkan och 

prästgården (nr. 20) samlar sig de tre stora frälsehem

manen nummer 1, 18 och 19. I nordvästra delen av 

gatuplatsen bildar de 5 kronohemmanen nummer 7, 

8, 9, 10 och n en väl sammanhållen rad. Strax intill 

ligger även det tidigare diskuterade kaplanshemmanet 

nummer 12, som tillhör domkapitlet i Lund. Vid 

gatuplatsens centrala del ligger övriga frälse och kro- 

nohemman mera blandat tillsammans med gatuhusen. 

Alla hemman utom nummer 7, 13 och 16 är belägna 

i direkt anslutning till den egna toftåkern. Nummer 7
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förefaller flyttad och har tidigare troligen legat invid 

sitt hemskifte, på den plats där byns smedja var be

lägen 1703. Nummer 13:5 hemskifte benämns Ugns- 

ryggen och bebyggelseplatsen till det ödelagda hem

manet nummer 16 är inte utsatt i kartbilden, till skill

nad från det tillika ödelagda nummer 15. Man kan 

anta att nummer 16 innan det ödelädes var beläget 

invid den toftåker som i 1700-talskartan fortfarande 

tillskrivs hemmanet (figur 9a).

Den geometriska formen hos de hemskiften som 

inrymmer toftåkrarna väcker ett visst intresse. Det 

tycks nämligen finnas en återkommande regelbunden

het, en viss tendens till gruppering även när det gäller 

detta. Man kan till att börja med notera att de hems

kiften som hör till nummer 1, z, 18, 19 och zo, i den 

södra delen av byns gatuplats, är påtagligt stora och 

blockformiga och med ett snarlikt bredd-längd förhål

lande (ca. i:z eller ca. 90x180 m.). Skiftet till nummer 

i har visserligen glidit iväg åt nordväst och har då 

tagit toftnamnet med sig, men området närmast by

gatan bildar tillsammans med hemmanets bebyggelse

plats en form som är snarlik de intilliggande hemma

nens skiften (figur 9a). Här är det lätt att tro att 

hemskiftenas storlek och form har ett samband med 

hemmanens kamerala storlek (jämför figur 5), men så 

enkelt tycks det faktiskt inte vara. Hemmanet num

mer z (1/4 mantal) besitter faktiskt ett i det närmaste 

lika stort hemskifte som exempelvis nummer 18 och 

19 (1 mantal), medan hemmanet nummer iz (1 man

tal) har ett av de minsta hemskiftena i byn. Storlek 

och form på hemskiftet tycks alltså inte på något 

enkelt sätt återspegla den aktuella, kamerala storleken 

hos hemmanen, utan tycks i stället relatera till någon

ting annat. En arbetshypotes skulle kunna vara att de 

blockformiga hemskiftena återspeglar en äldre del

400 m

Figur 9a. De av 1700-talets ägoskiften närmast Hammarlövs gatu
plats som innehåller åkermark benämnd toft, uppvisar en intressant 
tendens till gruppering. Vid gatuplatsens södra del är dessa ägo
skiften stora och blockformiga med ett tämligen likartat längd- 
bredd-förhållande. Vid gatuplatsens mellersta del är ägoparcellerna 
mera långsmala och bandformiga, men de tycks inordnade i en 
ramstruktur som känns igen från gatuplatsens södra del. Denna 
ramstruktur tycks emellertid helt förlorad vid gatuplatsens norra 
del, där hemskiftena till hemmanen nummer 9, 10, 11 och 12 är 
små, oregelbundna och trängda mellan gatuplatsen och det stora 
ägoskiftet till 12 (jämför figur 10). LMV L76-2:l, L76-4:i.

av skiftesstrukturen i kyrkbyn, kanske rentav en ur

sprunglig toftindelning? Ett sådant antagande stöds 

naturligtvis av marknamnet toft inom dessa skiften, 

men kanske också av den tidigare diskuterade fosfat

karteringen? Ett av de två områden inom kyrkbyns 

gatuplats som uppvisar de allra högsta fosfathalterna
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Figur 9b. I det område i norra vången, där åkrarna visade sig 
bära toftnamn, syns inga spår av någon toftstruktur i skiftet.
Det tycks regelbundet tegskiftat i bandformiga ägoparceller 
med bredder avpassade till hemmanens olika kamerala storlek. 
Skiftet tycks genomfört utan hänsyn till någon äldre bebyggelse 
i området, något som bör tala för att det ägde rum efter det 
att bebyggelseläget övergavs. Den äldre bebyggelsen som 
eventuellt funnits här uppe bör dock ha haft någon slags 
kronologisk kontakt med den vid byns gatuplats, eftersom 
minnet levde kvar i marknamnen ännu vid 1700-talets början. 
LMV 176-2:1, L76-4:1.

Ägoområden
10 Enskilt (hemmans nr.)

Markområden
10 Bebyggelseområde, hemman (nr.) 
G Bebyggelse område, gathus 
G? Bebyggelseområde, oklart 

eller hypotetiskt 
Marknamn

Korstoften 
Lilla tofta 
Stora tofta 
Södre toft 
Tofta 
Toften
Tofte ryggarna 
Toftryggen 
Västre tofta 

I Östre tofta 

Konstruktioner
ł Kyrka 
A Smedja 

/\y Hägnad

/V Väg

sammanfaller på ett slående sätt med just de block- 

formiga hemskiftena i dess södra del (jämför figur 4), 

något som sammantaget kan tyda på en viss stabilitet 

över tiden i det här området.

Längre norrut tycks en annan geometrisk ordning 

råda. Hemmanen vid den mellersta delen av byns gatu-

plats har som regel flera skiften i anslutning till gatu- 

platsen och de är dessutom påtagligt långsmala i for

men (figur 9a). I några av skiftena återkommer också 

ordet rygg i marknamnet, till exempel Möllekulls- 

ryggen och Vägryggen. Ordet rygg syftar här sannolikt 

på ryggade åkrar och detta skulle, tillsammans med
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Hovbacken

Stora hovstycket

Kältesten
Höjdängen

Storåker

Akerlotter

Stora stycket

Ägoområden
Enskilt

Markområden
10 Bebyggelseområde, hemman (nr.) 
G Bebyggelseområde, gathus 
G? Bebyggelseområde, oklart 

eller hypotetiskt 
Ej klassat 
Hage 
Hed
Kyrkogård 
Odlat markområde 

■ Odlat markområde, mulljord 
ii: Park-/trädgård 

Skog 
i Täkt 

Vatten 
Våtmark 
Äng
Övrigt markområde 

Konstruktioner 
^ Kyrka 

A Smedja 
A/ Hägnad
/V Väg

Figur 10. Det stora ägoskiftet till hemmanet nummer 12 innehåller marknamn, som tyder på att den här ägofiguren var väl etablerad vid 
1700-talets början. Det gäller till exempel Storåker och Stora stycket. Namnen Hovbacken och Stora Hovstycket är iögonenfallande och 
lockar fram associationer till en "Hovgård". Namnen kan dock syfta på att det här området är högt beläget, på krönet av den höjdrygg 
som sträcker sig in norrifrån (jämför figur 2). lmv L76-2:1, 176-4:1.

skiftenas långsmala form, kunna tyda på att den äldre 

toftindelningen här överlagras av ett tegskifte (jämför 

Riddersporre 1995 s. 26 och 91). Något som stödjer ett 

sådant antagande är hemskiftet till nummer 16 som 

betecknande nog benämns Tofteryggarna (figur 9a). 

Man kan vidare konstatera att flera av de tegfall som 

innehåller långsmala skiften benämnda toft har yttre 

längd- och breddförhållanden som liknar de ovan dis

kuterade, blockformiga hemskiftena vid gatuplatsens 

södra del. Längd-bredd- förhållandet 1:2 går på ett tyd

ligt sätt igen i tegfallen 8, 20, 15, nordväst om smedjan, 

och i 15, 16, 8, strax norr om prästgården (nr. 20). Det 

tycks alltså som om tegskiftet genomförts inom ramen 

för en befintlig, äldre toftindelning. Frågan är då vad 

det är som har föranlett denna omarrondering, är det 

hemmansklyvning eller någonting annat?
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Här är det intressant att notera att det faktiskt inte 

tycks finnas några geometriska spår av tofter i skiftet 

inom det område i norra vången som innehåller toft- 

namn (figur 9b). Hela området tycks stilenligt skiftat 

enligt medeltida principer med långsmala tegar som, 

till skillnad från gatuplatsen, verkar utlagda utan hän

syn till befintliga tofter. Detta kan tyda på att tofterna 

här var övergivna när det nya skiftet genomfördes och 

att detta alltså inte behövde anpassas till en befintlig 

struktur. Den äldre, namngivande toftstrukturen ver

kar dock ha övergivits i nära samband med omskift

ningen, eftersom denna uppenbarligen levde kvar som 

benämning på åkermarken. Detta kan naturligtvis 

ligga till grund för olika hypoteser, men en näralig

gande sådan är att det finns ett kronologiskt samband 

mellan de tegskiftade tofterna här och de vid byns 

gatuplats. Omarronderingen kan ha gjorts samtidigt, i 

samband med att gårdar flyttade härifrån och in till 

själva gatuplatsen. Detta kan i sin tur vara kopplat till 

omläggningar av odlingssystemet, till exempel införan

det av 3 fasta vångar, och därmed utgöra en sen fas i 

bybildningsprocessen.

Strax öster om prästgårdens toft (nr. zo) är den 

märkliga Korstoften belägen. Den tycks bryta mönst

ret hos de övriga toftområdena, som ju liksom bebyg

gelsen bildar rader längs gatuplatsens flanker. Vid kar- 

teringstillfället är den skiftad mellan nummer 3, 7, 8 

och zo, men inget av hemmanen har sin bebyggelse 

här. Korstoftens yttre längd-bredd-förhållande stäm

mer dock relativt väl med den ovan diskuterade ram

strukturen, något som kan tala för att även den tillhör 

ett äldre skikt i skiftet. I en samtida karta över byn 

Fårarp i Stora Köpinge socken finns också ett toft- 

område som benämns just Korstoften. Den intar här, 

liksom i Hammarlöv, en position lite vid sidan av byns

gatuplats och tycks svår att passa in i det allmänna 

mönstret (Riddersporre 1995 s. 149 f.).

Hemmanen invid gatuplatsens allra nordligaste 

del är svåra att inordna i den ovan skisserade ram

strukturen. Hemskiftena till nummer 9, 10, 11 och iz 

är små och tycks inträngda mellan gatuplatsen och det 

stora ägoskiftet till nummer iz, som diskuterats tidi

gare (se kap. Hemmanet nr. iz). Det påpekades då att 

skiftet skulle kunna vara ett så kallat ornum, vilket i 

sin tur kan antyda att nummer iz har en bakgrund 

som stormannagård. Något som möjligen stödjer en 

sådan tolkning är marknamnen Storåker och Stora 

stycket, som antyder att ägan var väl etablerad vid 

karteringstillfället och inte nyligen tillskapad genom 

ägoutbyten (figur 10, jämför diskussion i kap. Hem

manet nr. iz). Även namnen Hovbacken och Stora 

hovstycket tycks intrikata och lockar onekligen fram 

associationer till en ”Hovgård”. Här verkar det dock 

troligast att benämningarna syftar på att området är 

högt beläget i terrängen, på krönet av den höjdrygg 

som skjuter in i Hammarlöv norrifrån (figur z). Hov 

syftar alltså troligen på höjd, precis som Höjdängen 

(figur 10). Det finns heller inte några andra tecken, i 

form av förhöjda fosfatvärden eller mullhalter, som 

tyder på ett äldre bebyggelseläge vid till exempel 

Hovbacken (figur 4 och 10).

Frågan om stormannagården är gäckande och svår 

att komma vidare med enbart utifrån den historiska 

kartinformationen. Den kräver kompletterande infor

mation från äldre kamerala källor och här är en utred

ning av hemmanens kamerala bakgrund vad gäller 

ägare och jordnatur av stort intresse. Den bild vi ser i 

1700-talskartan kan nämligen vara resultatet av en 

rad transaktioner under föregående århundraden. 

Gårdarna i byn kan ha bollats mellan olika ägare och
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jordnaturer, genom medeltida donationer till kyrkan, 

reformationens konfiskation av kyrklig egendom, 

byten, förnyade donationer till frälse och därefter föl

jande reduktioner. Under årtiondena runt 1700 ägde 

också Karl XI:s stora reduktion och genomförandet 

av indelningsverket rum. Tydliga tecken på att dessa 

relativt sena processer påverkat byarna i Hammarlöv 

är bland annat att generalauditören Ehrenbusch 

tvingats lämna två hemman och ett gatehus i kyrkbyn 

som vederlag till kronan och att samtliga kronohem- 

man i socknen är indelade för underhåll av kavalleri

et (figur 5). Ägoförhållanden och jordnaturer kan allt

så ha blivit rejält omrörda genom tiderna. Inför en 

studie av äldre kamerala förhållanden kan ändå en 

arbetshypotes formuleras utifrån situationen i 1700- 
talskartan.

Om man förutsätter att nummer 12 verkligen har 

en medeltida bakgrund som stormannagård, så åter

står att förklara det förbryllande faktum att hemmanet 

är så pass litet, areellt sett, i förhållande till övriga 

hemman om 1 mantal (se kap. Hemmanet nr. 12). När 

det gäller detta har det tidigare föreslagits att någon 

eller några av de övriga hemmanen i byn kan ha 

avsöndrats från nummer 12 och att dess areal därige

nom har krympt. Detta skulle i så fall även kunna för

klara de små och oregelbundna hemskiftena till num

mer 9, 10, ii och 12, som så markant faller utanför 

den ramstruktur som tycks gå igen runt gatuplatsen 

för övrigt (se ovan och figur 9a). De 4 hemmanen kan 

alltså möjligen tillsammans gå tillbaka på den efter

spanade stormannagården och avsöndringen kan i så 

fall ha ägt rum efter att gården donerats till kyrkan. 

För en sådan hypotes talar naturligtvis läget invid det 

stora hemskiftet till nummer 12. Hemmanen nummer 

9, 10 och ii är också kameralt sett små hemman på

mellan 1/4 och 3/8 mantal, som mycket väl skulle 

kunna ha avsöndrats som så kallade ”fästor” till num

mer 12. Fästor var små, underlydande hemman till en 

större gård, ibland så små att de senare degraderades 

till gatehus (se Riddersporre 1995 s- 150). Om man 

räknar samman mantal och areal för de 4 hemmanen 

så framträder en gård om 2 hela mantal, enligt 1700- 

talets taxering, med en markareal på drygt no hektar. 

Dessa värden står onekligen i rimligare proportion till 

den antagna före detta stormannagården och är också 

rimliga i förhållande till hemmanet nummer 19, som 

vid karteringstillfället var det areellt sett största hem

manet (se kap. Hemmanet nummer 12). Ett visst stöd 

för hypotesen ger också den tidigare diskuterade fosfat

karteringen. Det andra av de båda delområden inom 

gatuplatsen som uppvisar kraftigt förhöjda fosfatvärden 

sammanfaller mycket väl med läget för de 4 hemmanen 

och ligger även väl till i förhållande till nummer i2:s 

stora ägoskifte (jämför figur 4, 9a och 10).
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Det medeltida Hammarlöv - en hypotes
Det har då blivit dags att tvinna ihop de olika diskus

sionstrådar som följts ovan och att, som utlovats, 

göra ett försök att väva samman en hypotes om äldre 

landskap i Hammarlövs socken. Analysen har handlat 

mycket om att utifrån ett slags facit - 1700-talets kar

tbilder av Hammarlövs socken - försöka förstå vilka 

processer som givit just detta resultat. Riktningen har 

bestämts av antaganden, för vilka stöd har sökts 

i aktuell forskning. Att utifrån dessa antaganden för

söka formulera en hypotes om hur landskapet i 

Hammarlöv såg ut vid en bestämd tidpunkt är natur

ligtvis tämligen meningslöst. Hypotesen kommer 

istället att handla om skeenden i landskapet - samtida 

eller på varandra följande - som har ägt rum under 

kortare eller längre tidsperioder. Hypotesen blir där

för ett påstående om tänkbara ordningsföljder i dessa 

skeenden mer än en absolut tidsbestämning. Detta 

påstående måste naturligtvis prövas genom fortsatta 

diskussioner, studier av äldre kamerala källor och 

genom arkeologiska undersökningar, men det kan 

även ligga till grund för val av strategier i dessa under

sökningar.

I figur ii har de olika indikationer på äldre för

ändringar som diskuterats i studien sammanställts i 

en kartbild, vilken också utgör en visualisering av 

hypotesen. I botten på kartbilden ligger en rekon

struktion av ett äldre skede av markanvändning, som 

har framställts genom omklassning och förenkling av 

1700-talets kartbilder. Endast åkermark i kategori 1 

(hög mullhalt, jämför figur 7) har klassats som åker 

medan kategori 2 och 3 har klassats som ängs- eller 

betesmark. Den bild som då framträder skulle, i ana

logi med en liknande rekonstruktion över 

Köpingeområdet i Ystad, i grova drag kunna antas

motsvara ett högmedeltida odlingsmaximum strax 

före 1300-talets agrara stagnation (Riddersporre 

1995 s. 171). I detta avsevärt gräsmarkspräglade 

landskap har sedan de olika indikationer på bebyg

gelse som diskuterats ovan plottats ut. De bildar till

sammans ett antal olika komplex, som utgör mer eller 

mindre starka indikationer på äldre bebyggelse och 

har i kartbilden benämnts med bokstäver från A till D 

(figur 11).

De starkaste indikationerna är de komplex som är 

benämnda A. Detta naturligtvis genom att de sam

manfaller med de historiskt kända by- eller gatuplat- 

serna, som ju är bebyggda även idag. När det gäller 

Hammarlövs kyrkby så visar de undersökta variabler

na att byns gatuplats sannolikt varit kontinuerligt 

bebyggd under hela det senaste årtusendet, kanske 

längre. Möjligen är det byns förhistoriska gravfält 

som går igen i marknamnet Hällesten, strax norr om 

gatuplatsen. I ett äldre skede var bebyggelse och mark 

organiserad i tofter. Denna toftstruktur lades troligen 

ut när bebyggelse etablerades på platsen, något som 

kan ha ägt rum redan under vikingatid (ca. 800- 

1000). Tofterna bildade ännu vid 1700-talets början 

en ramstruktur i skiftet närmast gatuplatsen, som ver

kar ha varit mest stabil vid gatuplatsens södra del. 

Hemskiftena till gårdarna här nere kan alltså mot

svara de äldre tofterna. De mycket förhöjda fosfat

värdena inom området kan också tyda på en relativ 

stabilitet i bebyggelsen. Vid gatuplatsens mellersta del 

verkar toftstrukturen däremot överlagrad av ett yngre 

tegskifte, något som kan tyda på att bebyggelsen här 

genomgått förändringar. De kan ha bestått i medelti

da hemmansklyvningar som permanentats genom for

mellt skifte. De kan emellertid även vara orsakade av 

mera omfattande förändringar och ha ett samband
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Figur 11. Sammanställningen av de viktigaste 
diskussionstrådarna i denna studie bildar en 
hypotes om medeltida landskapsförändringar 
i Hammarlövs socken. Det bakomliggande 
markanvändningsskiktet antas grovt motsvara 
ett högmedeltida odlingsmaximum strax 
före 1300-talets agrara stagnation. De olika 
indikationer på äldre bebyggelselägen som 
diskuterats bildar ett antal komplex som 
benämnts A-D.

£ ^

y ///s

t

r
500 1000 1500 2000 m

168 Mer än bara kartan



med att bebyggelse som tidigare varit belägen vid 

komplex B flyttade in till gatuplatsen. Möjligen över

gavs även Korstoften i samband med detta. De lägre 

fosfatvärdena vid denna, liksom vid komplex B, anty

der att den varit bebyggd under kortare tid än områ

det invid själva gatuplatsen.

Vid komplex B indikerar marknamn, åkerjordens 

mullhalt och fosfatkartering en bebyggelse som under 

en period kan ha varit samtida med den vid A. Det 

starkaste argumentet för någon slags kronologisk 

kontakt mellan den historiskt kända bebyggelsen och 

det här området är de toftnamn som levde kvar ännu 

under 1700-talet. Geometriska spår av någon toft- 

struktur finns dock inte i 1700-talets skifte. Tofterna 

har uppenbarligen överlagrats av ett yngre tegskifte, 

men de antas ha varit belägna i anslutning till de för

höjda fosfatvärden som finns i området. Inom det här 

området finns faktiskt även ett gravfält (RAÄ 13 - se 

kap. Högar, hallstenar och giären), något som kan 

innebära att bebyggelsen vid komplex B etablerades 

redan under förhistorisk tid. En näraliggande tanke är 

att det eventuellt är en vikingatida”-torp”-etablering, 

som senare flyttats in till gatuplatsen i samband med 

införandet av tre fasta vångar. En annan tänkbar för

klaring är att bebyggelsen här ödelädes i samband 

med 1300-talets agrara stagnation, något som i så fall 

innebär att de tre vångarna i 1700-talets kartbild är 

relativt sent tillkomna. Ytterligare en förklaring kan 

naturligtvis vara att det här var en av ”den vandrande 

landsbyns” sista anhalter innan den flyttade in till det 

historiskt kända läget.

De 4 hemmanen nummer 9, 10, 11 och iz vid 

gatuplatsens nordvästra del tycks falla vid sidan av 

den ramstruktur som går igen runt gatuplatsen för 

övrigt. Gårdarnas hemskiften är små, oregelbundna

och tycks inträngda mellan gatuplatsen och det 

anmärkningsvärt stora ägoskiftet till nummer 12. 

Enligt den kedja av indicier som diskuterats i analysen 

kan denna oregelbundenhet ha sin förklaring i att de 

tillsammans går tillbaka på en stormannagård, som 

stod vid sidan av tegskiftet av den centrala inägomar- 

ken och kanske även den äldre toftstrukturen. Att 

döma av den kraftiga förhöjningen av fosfater i den 

nordvästra delen av gatuplatsen var i så fall troligen 

även stormannagården belägen här, i direkt anslutning 

till sitt ornum. En senare uppdelning av storgården i 

en större gård (nr. iz) och tre underliggande fästor 

(nr. 9, 10, 11) kan i så fall ha givit upphov till den av

vikande strukturen i skiftet närmast gatuplatsen (jäm

för figur 9a).

Komplexen benämnda C är mindre distinkta än A 

och B. Den rumsliga kopplingen till den mullhaltiga 

jorden finns, likaså utslag i fosfatkarteringen. Några 

spår efter äldre bebyggelse i marknamnen finns däre

mot inte och man skulle därmed kunna anta att de här 

indikationerna representerar bebyggelse som krono

logiskt ligger längre tillbaka i bybildningsprocessen 

än vad B gör. Komplex i kategori D slutligen, består 

enbart av indikationer i fosfatkarteringen som helt 

saknar rumslig kontakt med den historiskt kända 

bebyggelsen. Man kan även fundera över om de inte 

faller utanför den rumsliga ram som bildas av de båda 

byterritorierna?
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Sammanfattning
Den ovan beskrivna analysen av 1700-talskartor över 

de båda byarna i Hammarlöv har lett fram till en 

hypotes om äldre markanvändning och äldre bebyg

gelselägen inom socknen. Hypotesen kan utgöra under

lag för fortsatta undersökningar om bybildningen 

och senare förändringar av bylandskapet i just det 

här området. Delar av hypotesen bör prövas genom 

fördjupade studier av äldre kamerala källor och detta 

gäller framför allt då de diskuterade indikationerna 

på en medeltida stormannagård. Andra delar prövas 

bäst genom arkeologiska undersökningar. Begrän

sade undersökningar i samband med utredning och 

förundersökning skulle framförallt kunna syfta till 

att verifiera och avgränsa bebyggelsespår i anslutning 

till komplexen A-D. De inledande undersökningarna 

skulle även kunna inriktas mot att verifiera bilden av 

det högmedeltida landskapet, till exempel genom att 

spår av både den äldre hägnadslinjen i södra vången 

och 1700-talets hägnadssystem eftersöktes genom 

sökschaktning. Här skulle naturligtvis dateringar av 

hägnadernas tillkomst vara av stort intresse. Mera 

omfattande slutundersökningar skulle därefter kunna 

inriktas mot att fastställa den kronologiska och soci

ala relationen mellan eventuella, påträffade bebyggel

selämningar, något som skulle kunna bidra till att 

klarlägga bybildningsprocessen i det här området. 

Resultatet av en sådan undersökning skulle naturligt

vis även vara av allmänt intresse för diskussionen 

kring vikingatidens och medeltidens bebyggelse- och 

landskapsutveckling. Det skulle även kunna skapa en 

länk mellan den historiskt kända landskapsbilden 

och diskussioner kring ännu äldre förhållanden.

Analysen har också visat att det faktiskt kan vara 

värt besväret att arbeta med hela det historiska in

formationsspektret. Beskrivningen av skifte, den odla

de jordens egenskaper och marknamnen har visat sig 

innehålla indikationer som inte var synliga i beskriv

ningen av markanvändning och konstruktioner. En 

excerpt enligt gängse kartöverläggsmetod hade såle

des inte kunnat ligga till grund för ovan formulerade 

hypotes. GIS har också visat sig vara ett ypperligt 

verktyg både när det gäller att strukturera excerpera- 

de data och vid själva analysen. Systematiseringen av 

data i en skiktvis struktur har underlättat analysen 

betydligt genom möjligheten att snabbt pröva olika 

urval från olika informationsskikt mot varandra. GIS 

innebär också en möjlighet till snabb prövning av 

hypoteser genom att den digitala historiska kartinfor

mationen direkt låter sig jämföras med digitala inmät- 

ningsdata från arkeologiska undersökningar.
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Digitala historiska kartor
- tillämpningar i GIS 
för kulturmiljövården

Vad är nyttan med historiska 
kartor och varför skall de vara 
digitala? I boken presenteras 
exempel på hur digitala 
historiska kartor och geografisk 
informationsteknik gör det 
möjligt att på nya sätt behandla 
olika problemställningar inom 
kulturmiljövården. Den histo
riska kartinformationen kan i 
dessa sammanhang bidra till att 
utveckla arbetsmetoder och 
att öka förståelsen för land
skapets kulturmiljövärden och 
historiska dimension.

Boken berör en rad olika 
verksamheter som till exempel 
arkeologisk prospektering, 
miljömålsarbete och kulturmiljö
pedagogik. Exemplen är hämtade 
från olika delar av Sverige och 
innehållet är tänkt att inspirera 
till egen användning.

Boken är framställd av 
Riksantikvarieämbetets projekt 
Digitala Historiska Kartor.


