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Förord
Sveriges fjortonde världsarv skrevs in på 
Unescos världsarvslista i juli 2005. Det är 
Struves meridianbåge som består av en serie 
mätpunkter längs en meridian från Ham
merfest i nordligaste Norge till Donaus ut
lopp i Svarta havet. Världsarvet går genom 
tio länder och omfattar ett sextiotal mät
punkter. Fyra av dem finns i Sverige.

Struves meridianbäge är en bra symbol 
för världsarvstanken. Många länder har sam
verkat kring nomineringen och sammanta
get ger de olika delarna en bild av hur fors
karna under 1800-talets första del oförtrutet 
sökte kunskap om jordklotets form. På sam
ma sätt ger alla världsarven tillsammans en 
inblick i människans och naturens historia.

Solidaritet över nationsgränserna är en 
grund för arbetet med världsarven och det

globala ansvarstagandet är viktigt för alla 
länder som har skrivit under Världsarvskon- 
ventionen. I Sverige samverkar Riksantik
varieämbetet och Naturvårdsverket kring 
världsarven. Med denna guidebok vill vi 
visa vägen till våra fjorton världsarv och be
rätta om vilka värden de har och varför de 
anses vara omistliga för mänskligheten.

Vi har valt att göra en tidsresa från den tid 
då landet stiger ur havet efter senaste istiden 
till de tekniska landvinningarna som ledde 
fram till vår tids informationssamhälle.

Välkomna att följa med på en spännan
de resa!

Inger Liliequist Lars-Erik Liljelund
Riksantikvarie Generaldirektör
Riksantikvarieämbetet Naturvårdsverket
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Inledning
Världsarv är platser, orter, miljöer eller objekt som 
på ett unikt sätt vittnar om jordens och männi
skans historia. Dessa kultur- och naturminnen är 
så värdefulla att de är en angelägenhet fór alla 
människor och ska vårdas och skyddas fór kom
mande generationer. Utan skydd riskerar dessa 
unika minnen att förstöras av naturkatastrofer, 
krig, miljöförstöring, stölder och förfall ellerfel
aktiga underhållsåtgärder.



från GALAPAGOSÖARNA i Stilla havet, na
tionalparken Yellowstone i Klippiga bergen 
och Egyptens pyramider till örlogsstaden 
Karlskrona och Grimetons radiostation 
utanför Varberg - runt om i världen finns 
över 800 världsarv som beskriver jordens 
och människans historia. Med gemensam
ma krafter ska de skyddas och bevaras för 
framtiden.

Platserna utses av Unesco som också stäl
ler upp kriterierna för den prestigefyllda 
världsarvslistan. För att antas till denna lista 
ställer FN-organet bland annat krav på att 
platserna ska ha globala värden.

Det var 1972 som Unescos generalkonfe
rens antog konventionen om skydd för värl
dens kultur- och naturarv. Sverige anslöt sig 
till konventionen 1985, och 2006 hade när
mare 200 stater undertecknat Världsarvs- 
konventionen. I och med detta har de åtagit 
sig att för all framtid vårda och skydda sina 
nationella kultur- och naturarv, och dess
utom stödja andra länder i deras ansträng
ningar för att vårda sina arv.

Listan på världsarv upprättas inom Världs- 
arvskommittén efter grundlig utvärdering 
av förslag från staterna själva. I Sverige är 
det Riksantikvarieämbetet och Naturvårds
verket som utarbetar förslag till nya världs
arv, och ansökan lämnas sedan till Unesco 
av regeringen.

För att en plats ska tas upp på världs

arvslistan måste den uppfylla en rad detalje
rade kriterier. Världsarvens status utvärderas 
sedan kontinuerligt och följs upp genom re
gelbunden rapportering till Unesco.

Fjorton svenska objekt har hittills valts in 
på världsarvslistan. Drottningholms slotts- 
område blev 1991 Sveriges första världsarv 
och det senaste tillskottet är mätpunkter
na i Struves meridianbåge som skär genom 
nordostligaste Norrland och löper genom 
tio länder, från Norra ishavet till Svarta ha
vet. Bland världsarven finns både kulturarv 
och naturarv samt objekt som är kombina
tioner av de båda. Av de svenska världsarven 
är det bara Laponia som är upptaget som 
både natur- och kulturarv. Världsarven i Sve
rige, och övriga Norden, speglar processer 
och värden som är karakteristiska för vår del 
av världen.

Världsarvskonventionen har kommit att 
bli en grund för internationellt samarbete 
på flera plan. Expertisen i de olika länder
na utbyter erfarenheter om såväl stadspla
nering och restaurering som marin ekologi 
och effekterna av miljöförstöring. Naturka
tastrofer och väpnade konflikter är bland de 
allvarligaste hoten mot kulturarvet i stora 
delar av världen - vi minns kriget i forna Ju
goslavien, då Dubrovnik besköts och skada
des, och sprängningen av de jättelika bud- 
dastatyerna i Bamiyan i Afghanistan.

Vi lever med ett kulturarv som tidigare
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generationer har skapat åt oss. Med vår tids 
avtryck kommer kulturarvet att lämnas vi
dare till våra barn och barnbarn. Natur- och 
kulturmiljöerna på Unescos världsarvslista 
är utan tvivel en källa till stolthet både lo
kalt och nationellt, men betydelsen av dessa 
miljöer sträcker sig även utanför landets 
gränser - detta kulturarv är så värdefullt att 
det är en angelägenhet för hela mänsklig
heten.

Svenska världsarv
Läs mer: 
www.raa.se 
www.unesco.org/whc 
www.nwhf.no

Sidan 6-7 Grimeton, sidan 8-9 Laponia och 
sidan 9 Engelsbergs bruk. Deforton världsarv 
som ligger i Sverige berättar otti jordens och män
niskans utvecklingfrån senaste istiden fram till 
den moderna telekommunikationens födelse. 
Tillsammans berättar de viktiga delar av his
torien och ger perspektiv pä samtiden - även i 

framtiden. De är alla en del av det arv som ska 
vara tillgängligtför hela världen och föras vidare 
till kommande generationer.

Struves
meridianbågeLaponia

Gammelstads 
kyrkstad f'

Engelsbergs
Birka och

Drottningholms
islottsområde

n Hällristnings- 
området i , 

;.»/ Tanum / Hansestaden
Visby

Radiostationen 
i Grimeton

Södra Ölands 
odlingslandskap
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Höga Kusten
Kusten mellan Örnsköldsvik och Härnösand i land
skapet Ångermanland är ett dramatiskt och säreget 
landskap, starkt präglat av havets påverkan under 
landhöjningsprocessen. Inte någon annanstans i 
världett har landet höjt sig sd mycket ur havet, 
efter den senaste istiden, som vid Höga Kusten.



höga kustenområdet är starkt kuperat 
och genomkorsas av djupa sprickdalar och 
höga klippor som stupar brant ner i Botten
havet. Här finns 300-350 meter höga bergs
toppar och havsdj up på 250 meter. I området 
ingår bland annat Skuleskogens national
park och ett tjugotal naturreservat som är 
rika på geologiska spår som i sin tur har ut
gjort viktiga förutsättningar för vegetatio
nens utbredning och villkoren för männi
skans bosättning genom tiderna.

Höga Kusten skrevs in på 
Unescos världsarvslista 
2000.

Ur Världsarvskommitténs motivering:

»Höga Kusten är en av de platser på jorden 
där landhöjning pågår efter inlandsisens 
avsmältning. Den isostatiska höjningen 
framträder väl och områdets särprägel är om
fattningen av landhöjningen, 285 meter, som 
överträffar andra platser. Området är ’typlokal’ 
för forskning om isostatisk landböjning ett fe
nomen som först bevisats och studerats här.«

Föregående uppslag. Landskapet vid Höga Kusten 
har präglats av den snabba landhöjningen.

Den rosa rapakivigraniten skimrar röd 
och de i övrigt kala bergstopparna har möss
or av barrskog högst uppe på hjässan. I da
larna växer frodiga granskogar och längre 
ner finns avsnörda vikar som blivit till sjö
ar genom landhöjningen, och smala kilar av 
jordbruksmark som för inte så länge sedan 
var djupa havsvikar som skar in mellan ber
gen.

Landskapetformas
Landskapets yta är skrapad av den senaste 
istiden, och landhöjningen, i kombination 
med havets påverkan, har flyttat om de lösa 
jordarna. I spåren går att avläsa hur de geo
logiska processerna utsätter landskapet för 
en dramatisk förändring, om än en långsam 
sådan.

Under jordens historia har klimatet va
rierat mellan istider och mellanliggande 
värmeperioder. Den senaste istiden hade 
sitt maximum för ungefär 20000 år sedan. 
Då var hela norra Europa och Kanada täckta 
av inlandsis som, där den var som tjockast, 
mätte så mycket som tre kilometer.

Tyngden av de väldiga ismassorna gjorde 
att jordskorpan trycktes ner. När inlandsis
en började dra sig tillbaka för 18000 år se
dan fjädrade landskapet först ganska snabbt 
och sedan långsammare tillbaka - ett nytt 
land växte ur havet och koloniserades så sak
teliga av djur, växter och människor.
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Den branta klippön Högbonden är ett populärt utßyktsmäl och den gamla fyrvaktarbostaden 
med utsikt över Bottenviken fungerar i dag som vandrarhem.

Isens långsamma men brutala kraft och 
havets ihärdiga svall skavde på landskapet 
och slipade det. Stenblock som var infrus
na i inlandsisen gjorde räfflor i hällarna och 
den framdragande isen slipade nordväst
sluttningarna flacka och bröt loss stora sten
block från östsluttningarna som brant stör
tar mot havet.

När inlandsisen så sakteliga smälte av och 
drog sig tillbaka lämnade den efter sig ett 
blandat lager av sand, grus och stenblock, så 
kallad morän.

Vattuminskningsstriden 
Sedan isen hade dragit sig tillbaka från Höga 
Kusten var området fortfarande nedpressat 
långt under den nuvarande havsytan. Top
parna på dagens berg stack upp som skär 
och små öar ur havet.

»Norden stod ännu til större delen under 
watn och war liksom en Skiärgård i mång

faldiga små Öyar delt, när dess mäst hög- 
ländte orter blefvo intagne av det folkslag 
hvilkets Historia jag nu ärnar skrifva.«
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Så skrev Olof von Dahlin i »Svea rikes histo
ria« 1747. Kyrkan såg inte med blida ögon på 
påståendet. Fram till dess hade den bibliska 
synen på skapandet av jorden varit allenarå- 
dande - jorden var intakt såsom Gud hade 
skapat den.

Vetenskapen höll emellertid fast vid på
ståendet att vattnet minskade och man bör
jade hugga in vattenståndsmärken för att 
bevisa att så var fallet. Många forskare, där
ibland Anders Celsius och Carl von Linné, 
engagerade sig i debatten. Alla förklarade de 
nivåförändringarna med att det var vattnet 
som sjönk, och debatten brukar omnämnas 
som »vattuminskningsstriden«.

I slutet av 1800-talet ersattes tesen om »vat- 
tuminskning« av elevationsteorin - att det i 
själva verket var landet som reste sig. Teo
rin förklarade varför nivåskillnaden varie
rade mellan olika delar av kusten - om för
klaringen hade varit att vattnet sjönk borde 
förändringen vara lika stor överallt.

Högsta kustlinjen
Moränen som inlandsisen hade lämnat ef
ter sig omlagrades av havets svallande. Det

Slättdalsskrevan bildades när en diabasgång vitt
rade bort. Diabasen innehåller mineral som bidrar 
till den rika växtlighet som finns inom delar av 
världsarvsområdet.

blandade materialet sorterades till klapper, 
grus och sand. De låga skären och klippor
na spolades rena men på de högsta öarna, 
dit havets vågor inte nådde, blev den osval
lade moränen kvar. När landet reste sig fick 
bergen en mössa av morän där barrskogen 
senare kunde få fäste. På dessa så kallade ka
lottberg syns den första strandlinjen - hög
sta kustlinjen - som en tydlig gräns mellan 
de trädbevuxna topparna och de blankspo- 
lade klipporna där under. Det är en svind
lande tanke - att hela landskapet utom de 
skogsbevuxna kalotterna en gång har legat 
under vatten.

På avsatser under högsta kustlinjen och 
ner till dagens havsnivå har havets svallande 
rörelser skapat klapperstensfålt. Klapper är 
det allra grövsta svallsedimentet och består 
av rundade stenar och block som ansamlats 
i vallar eller fält. De kala, svårforcerade fal
ten har i folkmun fått namnet djävulsåkrar. 
Linné kallade dem mer poetiskt för Neptu- 
ni åkrar.

Genom landhöjningen har alla områden 
under högsta kustlinjen vid någon tidspe
riod befunnit sig i strandkanten och utsatts 
för vågornas och havsisarnas krafter. På så 
vis har skrevor bildats genom att lättvittra
de partier i förkastningar och sprickor har 
urholkats. Mest imponerande är Slättdals
skrevan, 40 meter djup och 200 meter lång, 
men bara 7 meter bred.
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Landhöjningen formar landskapet. Havsvikar snörs av och blir till sjöar som senare blirjordbruksmark.
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Grottor har uppkommit genom att block 
brutits loss från sprickor i berget och med 
vågkraft svarvat ur en grotta. Exempel på så
dana grottor finns på Norra Ulvön, på Hög
bonden och på Mjältön.

Rara växter
I Höga Kustenområdet har många arter sin 
nordligaste utpost. I dalgångar skyddade 
från den isande nordanvinden finns lum
miga lövskogar med inslag av ädellövträden 
lönn och lind. De sydvända klipporna värms 
upp av solen och fungerar som en värman
de kakelugn under kalla nätter, vilket gyn
nar kräsna lundväxter som vårärt, tandrot, 
gullpudra och smånunneört på Omneber- 
gets och Skulebergets sydvända sluttningar.

I maj-j uni blommar de nordliga gransko
garnas rara skönhet nornan. Den liknar inte 
någon annan blomma i Sverige men trots 
att den kan verka iögonfallande är den rosa 
orkidén inte lätt att få syn på. Världsarvsom- 
rådet hyser ytterligare sexton andra arter av 
orkidéer, bland annat guckusko, skogsfru, 
knottblomster och sumpnycklar.

Ofta växter orkidéerna på gamla mussel- 
bankar. Musselskalen som bäddats in i san
den för tusentals år sedan ger kalk till orki-

Klapperstensjalten har bildats av havets svallande 
rörelser och kallas i folkmun fór djävulsåkrar.

I fuktiga, vindskyddade granskogar vid Höga Kusten 
växer den mycket sällsynta laven långskägg. Den är 
världens längsta lav och kan i gynnsamma fall bli 

flera meter lång.

déerna och andra kalkkrävande växter som 
nästrot och stor låsbräken.

Strandtraven som på sina håll inom 
världsarvsområdet är ganska vanlig på gru- 
siga havsstränder och klippor nära stran
den växer inte någon annanstans i Sverige. 
Skuleskogens mest kända växt är nog den 
känsliga långskäggslaven som här funnit en 
fristad, skyddad från det moderna skogsbru
ket.

Havsvik blir sjö och land
När landet sakta stiger ur havet grundar
havsvikarna upp. För 150 år sedan var Vågs

HÖGA KUSTEN | 21



fjärden vid Nordingrå fortfarande en vik 
som hade kontakt med havet. I dag är det en 
insjö med vatten som blir allt sötare. Med 
tiden kommer sjön att växa igen och bli en 
myr. Häggviks hskeläge kommer om 300 år 
inte längre att ha förbindelse med havet när 
sundet grundar upp och reser sig över havs
ytan.

Människan har i alla tider sökt sig till sjö- 
och havsstränder för sitt uppehälle. Inom 
Höga Kusten finns gott om spår från de 
senaste 7000 åren. Spåren efter mänskliga 
aktiviteter finns framför allt bevarade vid 
gamla strandlinjer, nu belägna högt över 
den nuvarande havsytan. Som en effekt av 
landhöjningen separeras de äldre lämning
arna från nyare och överlagras inte av senare 
kulturlager som annars är vanligt.

De olika tidsperiodernas lämningar hål
ler sig till strandlinjer på olika höjd i land
skapet. På så vis finns spåren efter hamnar 
och husgrunder från förra årtusendet läng
re ner i terrängen än gravhögar från järnål
dern, medan bronsåldersrösena ligger högre 
upp. Spåren efter boplatser och fångstgro
par från stenåldern hittar man närmast 
högsta kustlinjen. Eftersom landhöjnings- 
förloppet är känt är det alltså möjligt att ut
ifrån lämningens höjdläge göra en prelimi
när tidsbestämning.

Den branta kusten gör att de gamla 
strandlägena ligger nära den nuvarande

kusten. Därför är det möjligt att finna både 
äldre och mer sentida historiska lämning
ar inom ett begränsat område. Inom ett av
stånd av tre kilometer från havet finns läm
ningar från mänsklig verksamhet under 
8 000 år.

Deförsta människorna 
De första halvnomad iserade jägar- och sam- 
larsamhällena hade fasta boplatser en bit in 
i landet men besökte säsongsvis det yttersta 
havsbandet för fiske och jakt på säl och sjö
fågel. Vid kusten nöjde man sig med enklare 
lägerplatser. Nära ingången till Skulegrot- 
tan, 160 meter över havet, har man funnit 
spår av en rastplats från tiden omkring 6 000 
år före Kristus.

Övervedaboplatsen i Nordingrå är från ti
den 3500-3000 före Kristus. Då låg boplat
sen längst inne i en skyddad havsvik, men 
genom landhöjningen ligger den nu mer än 
70 meter över nuvarande havsnivå och högt 
över det omgivande jordbrukslandskapet. 
Här har arkeologerna funnit verktyg av skif
fer, pilspetsar och brända ben. Benmateria
let från den här tiden består huvudsakligen 
av ben från vikare och grönlandssäl.

Under bronsåldern (1800-600 före Kris
tus) började man med seden att begrava 
sina döda under stora stenrösen på de kala 
klipporna nära stranden. I världsarvsområ- 
det finns över 700 bronsåldersrösen längs
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den dåtida kustlinjen, som numera ligger 
30 meter över havsytan.

Under järnåldern (500 före Kristus till 
1050 efter Kristus) blev odling och boskaps
skötsel allt viktigare. Det innebar en mer fast 
bosättning - järnåldershusen var rejäla hus, 
vanligen omkring 20 meter långa, och med 
plats för både djur och människor. I Gene 
fornby finns ett rekonstruerat långhus som 
mäter nästan 40 meter.

Bebyggelsen och de brukade åkrarna 
gjorde det viktigt att hävda rätten till mar
ken. De döda begravdes nära gården och 
gravarna fungerade som en markör av ätt
ens äganderätt.

De första sjöbodarna i Bönhamn byggdes av Gävle- 
fiskarna på 1600-talet. Nuförtiden finns här inga 
yrkesfiskare kvar.

Från fiskelägen till sommarstugor 
Jakt och fiske fortsatte att vara viktiga in
komstkällor ända fram till början av 1900- 
talet. Vid kusten och ute på öarna växte det 
upp små fiskelägen. Framför allt lax och 
strömming fiskades här i stora mängder.

På 1400-talet kom Gävles borgerskap att 
utnyttja fiskelägena sommartid. De så kall
ade Gävlefiskarna fick ensamrätt på fisket 
från 1557 mot en tull på var tionde tunna 
fisk. Barsta, Bönhamn, Trysunda och Ulvön 
är alla sådana sommarställen för Gävle- 
fiskare.

Varje familj hade sitt eget båthus och kok
hus, och varje fiskeläge hade ett eget kapell. 
Ulvö gamla kapell byggdes 1622 och anses

I sundet mellan Norra och Södra Ulvön ligger Ulvö- 
hamn, kändfór sin surströmming. Numera finns 
här knappt några yrkesfiskare, det gamla fiskeläget 

försörjer sig i stället huvudsakligen på turism.
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Invändigt har Ulvö gamla kapell från 1622 vackra tak- och väggmålningar, 
signerade RolandJohansson Öberg iyip.

vara Ångermanlands äldsta, säkert daterade 
träbyggnad.

Gävlefiskarnas tvåhundraåriga privilegier 
upphävdes 1772 och havsfisket blev då åter 
fritt. Höga Kustenborna tog över fiskeläge
na och fisket upplevde en ny blomstringstid 
som varade ända in på mitten av 1900-talet 
innan fiskelägena omvandlades till som
marstugebyar.

varje år reser sig landet ytterligare 8 mil
limeter ur havet. Landhöjningen är en stän
digt pågående process och kommer så att 
vara i ytterligare tusentals år. Om ytterligare 
10000 år kommer landskapet att ha höjt sig 
femtio meter till och den dramatiska omda
ningen fortsätter - öar växer ihop med fast
landet, vikar bl i r sjöar, och nya öar och berg 
växer ur havet.
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Höga Kusten
Färdväg Världsarvet nås be
kvämt från E4 där det finns in
formationsportaler till världs
arvet vid Hornöberget, norr 
om Höga Kustenbron och vid 
Mosjön, 18 km norr om Örn
sköldsvik.

Öppettider Skule Naturum, vid 
foten av Skuleberget, 3 km norr 
om Docksta är öppet året runt, 
under lågsäsong endast mån
dag till torsdag, www.skulena- 
turum.se, tel. 0613-401 71.

;ogeno

Mjällom

Nordingrå

Bönhai

Kustenl

Höga Kusten

Mer information För att 
underlätta besöket i världsarvet 
Höga Kusten rekommende
ras kontakt med turistbyrån i 
Kramfors,
www.turistinfo.kramfors.se,

tel. 0612-80120 eller 
turistbyrån i Örnsköldsvik, 
www.ornskoldsvik.se/turism, 
tel. 0660-88100.
Länsstyrelsen i Västernorrlands 
län, www.highcoast. net.

I världsarvet Höga Kusten ingår sedan juli 2006 också skärgår
den på den finska sidan av Bottenviken. Härfinns spär av istiden, 
bland annat i form av så kallade De Geer-moräner - åsar av block 
och grus som bildats i den stora ismassans framkant. Även bland 

Kvarkens 5600 öar är den pågående landböjningsprocessen tydlig.
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Laponia
Laponia i norra Lappland är ett av Europas största 
vildmarksområden och ett kärnområde fór samisk 
kultur. Området är inskrivet på världsarvslistan 
både som natur- och kulturarv. Världsarvet sträcker 
sig 20 milfrån Jokkmokk i öster till norska gränsen 
i väster och är 8 mil där det är som bredast.



LAPONIA ÄR ETT STORARTAT vildmavks- 
område med imponerande fjällmassiv, vid
sträckta f] ällvidder, levande skogar och myll
rande myrmarker. Här har människor bott 
och verkat i tusentals år, det är en plats som 
präglas av människa och natur i samspel.

Världsarvet Laponia utgörs av fyra natio
nalparker - Muddus, Sarek, Padjelanta och 
Stora Sjöfallet, och två naturreservat, Sjaun- 
ja och Stubba, samt några angränsande om
råden som är skyddade som delar av obrut
na fjällområden. Hela området rymmer 
många varierande naturtyper och storslag
na vyer. Här finns fjällmassiv med glaciä-

rer, branta stup och djupt skurna dalgångar, 
högfjällsplatåer samt milsvida skogar och 
blöta myrmarker. Landskapet är vilt men 
inte för den skull orört - samerna har sedan 
länge levt här och det finns gott om forn- 
lämningar i området.

Geologi
Laponia uppvisar geologiska och ekologis
ka företeelser av global betydelse för för
ståelsen av högfjällets och taiganaturens 
ursprung och viktiga, pågående processer. 
Den östra delen av Laponia ligger på ur- 
bergsgrund och är en del av taigan. Här do-

Laponia skrevs in på Unescos världsarvslista 1996. 
Ur Varldsarvskommitténs motivering:

»Området är ettframstående exempel pä hur jor
den har utvecklats framför allt geologiskt, och hur 
ekologiska och biologiska förändringar sker idag. 
Härfinns även enastående naturfenomen med 
exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla 
naturliga lokaler fór att skydda biologisk mång

fald. Området som alltsedan förhistorisk tid varit

befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade 
exe?nplen pä ett nomadomräde i norra Skan
dinavien. Det innehåller bosättningar och 
betesmarker fór stora renhjordar, en sed som går 
tillbaka till ett tidigt stadium i människans 
ekonomiska och sociala utveckling.«

Föregående uppslag. Retiskiljning vid Paikkasviken. 
Jähkägasskas sameby.
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Frän Skierfeklippan i Sarek har man fin utsikt över sjön Ldjtdvrre och Rapadalens delta.
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minerar barrskogar och myrmarker det re
lativt flacka landskapet. De västliga fjällen 
i Stora Sjöfallet, Sarek och Padjelanta bilda
des för 420 miljoner år sedan då den nord
amerikanska kontinenten kolliderade med 
Skandinavien. I Nordamerika uppstod Ap- 
palacherna, och här bildades den skandina
viska fjällkedjan.

Flera istider har format landskapet ge
nom isarnas rörelse och nötning på berg
grunden. Grus och sten har följt med isen 
och bildat strängar framför iskanten och 
hamnat i sänkor. Isens tyngd och slipande 
rörelser har format vida dalar. De djupa ra
vinerna i Stora Sjöfallet och i södra Mud- 
dus var ursprungligen små sprickor i berget 
som utvidgades av smältvattnet från isen. 
Den i fjällen dominerande jordarten morän 
består av osorterad sand, grus och sten som 
tinade fram ur den smältande inlandsisen.

Padjelantas fjäll är uppbyggda av lera och 
grus från havsbotten som stelnat till porö
sa bergarter. Dessa har med tiden eroderats 
ner till de mjuka och kulliga fjäll som vi ser 
i dag.Sareks höga och branta fjäll består där
emot av amfibolit som är en hård och svår- 
vittrad vulkanisk bergart.

Fortfarande pågår erosionen av landska
pet genom vatten, vind och is. Frosten bry
ter ständigt loss stenblock av varierande 
storlek från berget och det bildas rasbranter 
och bälten av sten och större block.

Fångstgroparna är spårfrån de tidiga samernas jakt 
på älg och vildren.

Ursprungsbefolkningen 
Allt sedan isen drog sig undan från området 
för ungefär 8500 år sedan har människor 
levt i Laponia. Arkeologiska fynd visar att 
människorna levde på jakt och fiske, och på 
att samla växter, svamp och bär. De äldsta 
spåren finns längs de stora fjällsjöarna.

Spåren som de tidiga människorna har 
lämnat efter sig är ofta svåra att upptäcka, 
nästan osynliga. Det krävs ett tränat öga för 
att upptäcka resterna av stenåldersboplat- 
ser, kokgropar och fångstgropar. En annan 
typ av lämningar efter bosättningar är de
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Vid basen på den tio meter höga Stalostenen finns en gammal samisk offerplats.

så kallade stalotomterna som sannolikt har 
varit grunder för kåtor eller hyddor strax 
ovanför trädgränsen. De ligger ofta två eller 
flera i rad, ibland i flera rader. De flesta som 
undersökts har daterats till tiden 1000-1200 
efter Kristus men det finns de som är både 
äldre och yngre.

Bosättningarna var anpassade efter årsti
derna, som enligt samisk tradition är åtta 
stycken. Vintervistena låg vanligtvis i barr
skogsområdet, vid större vattendrag som gav 
möjlighet till jakt och fiske. På våren flyttade 
man till boplatser i gränslandet mellan skog

och fjäll och till sommaren hade man sina 
lägerplatser vid större vattendrag på kalfjäl
let. Man följde helt enkelt renhjordarnas 
vandringar.

För samerna var renen förr ett eftertraktat 
villebråd. I Laponia finns tusentals fångst
gropar som vittnar om jaktens betydelse. 
Fångstgroparna placerades i rader i system 
med allt ifrån fem upp till ett hundratal gro
par, anpassade till djurens vandringsleder 
och naturliga hinder i terrängen - sjöar, äl
var, berg eller myrar. Mellan groparna fanns 
spärrstängsel av olika slag. Fångstgroparna
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Renhjord på vandring mot vinterbeteslandet.
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var i allmänhet 1-1,5 meter djupa och om
sorgsfullt klädda med sten eller trä för att 
djuret - renen eller älgen - inte skulle kun
na ta sig upp.

För samerna är naturen och kulturen en 
helhet. Enligt den samiska religionen är na
turen besjälad - »allt är levande och allt le
vande ska vördas«. Ofta berättar ortnamnen 
om heliga platser, exempelvis är platser vil
kas namn innehåller Åhkkå, boplats för ur
modern Mattaråhkkå.

Samernas offerplatser är ibland markera
de med stenar eller träfigurer, men de kan 
lika gärna vara knutna till en holme eller 
udde, eller till säregna klippformationer.

Det finns många teorier om hur rensköt
seln uppkom, men samerna har haft tam
renar åtminstone sedan de första århundra
dena efter Kristi födelse. Renen, som är lätt 
att tämja, användes möjligen som husdjur 
redan i det samiska fangstsamhället, då som 
drag- och packdjur, och som lockdjur vid 
vildrensjakt.

När renhjordarna blev personlig egen
dom grupperades renägarna i samebyar. En 
sameby är en ekonomisk och administrativ 
förening, men också ett geografiskt område 
där medlemmarna gemensamt håller sina

Muddus nationalpark är en mosaik av stora skogar, 
vida myrar ock öppna vatten.

hjordar. Fem fjällsamebyar och en skogs- 
sameby har sina visten inom världsarvsom- 
rådet - Sirges, Jåhkågasska, Tuorpon, Unna 
Tjerusj, Baste och Gällivare skogssameby. 
Dessutom är några byar berörda i mindre 
utsträckning eller indirekt - Luokta-Mavas, 
Sierri och Udtjä.

Laponia är ett av fyra världsarv i världen 
som representerar ursprungsbefolkningars 
landskap. De övriga ligger i Australien och 
Nya Zeeland.

Muddus
Längst i öster, mellan Jokkmokk och Gäl
livare, ligger Muddus som är de stora my
rarnas och urskogarnas land. Muddus är

LAPONIA I 33



en del av den svenska taigan och området 
blev nationalpark 1942 i syfte att bevara de 
typiska skogs- och myrmarkerna i deras na
turliga tillstånd. Träden växer upp och lever 
tills de blir gamla - den högsta åldern på en 
levande tall har uppmätts till över 700 år. 
Träd som dör kan stå kvar som torrakor och 
högstubbar och tjäna som boträd för såväl 
insekter som fåglar. När de slutligen faller 
blir de till nytta för andra organismer. När 
skogen får utvecklas fritt under århundra
den enligt skogens egen dynamik gynnas 
mångfalden av arter - från lavar och olika 
vedsvampar till orkidéer och rovfåglar. Här 
trivs arter som rosenticka och slaguggla. På 
de vidsträckta myrarna växer förutom van
liga arter som hjortron och trådstarr även 
glansvide, fjällruta och myrbräcka.

Hela området avvattnas av Muddusjåkkå 
som på sin väg söderut mot Stora Lule älv 
kastar sig utför det 42 meter höga Muddus- 
fallet. Terrängen vid kanjonen är vild och 
oländig med upp till hundra meter höga, 
lodräta klippbranter.

Stubba ocb Sjaunja
Nordväst om Muddus ligger naturreserva
tet Stubba som genomkorsas av Inlands- 
vägen och Inlandsbanan, och knyter ihop 
Muddus med Sjaunja naturreservat.

Områdena omfattar stora arealer av tall- 
och granurskog, skogsmyrar, fjällmyrar,

björkskogar och kalfjäll. I tall- och gran
urskogarna trivs lappmesen, lavskrikan, 
tjädern och pärlugglan, och i granarnas 
stammar syns hålraderna där den tretåiga 
hackspetten lapat i sig av saven.

Reservaten är också viktiga som renbetes
land för Sirges och Unna Tjerusj samebyar.

Tillsammans med Muddus bildar Stubba 
och Sjaunja landets största myrområde. På 
de otillgängliga myrarna häckar sångsvan 
och många arter av olika vadare. Ur de flacka 
myrområdena reser sig mjukt rundade låg
fjäll och längst västerut i det långsträckta 
Sjaunja höjer sig terrängen när reservatet 
når in på den egentliga fjällberggrunden.

Stora Sjöfallet
Stora Sjöfallets nationalpark består av mäk
tiga fjällryggar och djupt nedskurna dalar. 
De stora nivåskillnaderna gör att området 
rymmer såväl tallurskog som fjällbjörkskog, 
kalfjäll och blockmarker.

Nationalparken inrättades redan 1909 i 
syfte att bevara det då så mäktiga vattenfal
let och Stora Luleälvs källsjöar. Tio år senare 
beslutade riksdagen att bryta ut hela sjösys
temet ovanför vattenfallet ur nationalpar
ken och bygga Suorvadammen. På grund

Luomijåkka i Stora Sjöfallets nationalpark.
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Sareks vidsträckta jjällandskap ger stora möjligheter att uppleva vildmark och avskildhet.
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Fina tältplaster är lätta att hitta i Sarek.

av vattenkraftexploateringen har Stora Sjö
fallets berömda vattenfall numera mycket 
liten vattenföring. Syftet anges nu vara att 
bevara ett nordiskt fjällandskap i dess natur
liga tillstånd.

I norra delen av nationalparken finns 
Kallatjåkkåmassivet, vars högsta toppar mä
ter över 1800 meter. Fjällens nordsida vetter 
mot den smala och djupt nedskurna Teusa- 
dalen som hör till de mest storslagna i de 
svenska fjällen.

På södra sidan om sjön Akkajaure, som 
delar nationalparken i två delar, ligger det 
imponerande Akkamassivet med toppar på

över zooo meter. Det domineras av fjället 
Akka, kallat Lapplands drottning och även 
känt som Nils Holgerssons fjäll.

Öster om Akka breder den sjörika hög
slätten Kassalako ut sig på cirka 900 meters 
höjd, arktiskt karg och mycket svårframkom- 
lig på grund av extrema blockanhopningar. 
I söder ligger dalgången Kukkesvagge som 
bildar gräns mot Sarek i söder.

Sarek
Sarek är den mest dramatiska delen av La
ponia. Nationalparken som inrättades 1909 
utgörs av ett storslaget högfjällslandskap
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med mäktiga glaciärer genomkorsat av dju
pa dalar med björkskog och deltaland. Isen 
har karvat djupa u-formade dalar i den svår
vittrade, vulkaniska berggrunden och den 
långsamma erosionen skapar höga, branta 
fjäll med imponerande former.

I Sarek finns omkring zoo högalpina fjäll- 
massiv, nästan alla över 1800 meter, samt sex 
av Sveriges tretton fjäll över 2000 meter. 
Sareks högsta fjäll Sarektjåkkå mäter 2090 
meter över havet.

Den storslagna Rapadalen är för många 
porten in i Sarek. Från Skierfe i national
parkens sydostligaste hörn har man fin ut
sikt över Rapadalens delta. Den långa och 
vida u-formade dalen löper in i Sareks vil
da högfjällsområde. Älven Rapaätno leder 
stora mängder jökelslam och smältvatten 
från ett trettiotal glaciärer och tömmer det i 
sjön Låjtåvrre (Laitaure) i dalgångens myn
ning. Det är denna process som har skapat 
det vackra Rapadeltat med sina ständigt för
änderliga fåror, laguner, holmar och vind
lingar.

Sarek är mer känt för sin fauna än för sin 
flora. Här lever björn, lo och järv sida vid 
sida med landets kraftigaste älgar - Rapa
dalen hyser en population av särskilt stora 
älgar. Kungsörn, havsörn och jaktfalk häck
ar och jagar inom nationalparken.

I Sarek finns inga markerade leder eller 
turiststugor och endast ett fatal broar. Det

Sarek är känt fór sina storvuxna älgar, som är fre
dade i nationalparken.

krävs god fjällvana att ta sig fram, inte minst 
på grund av att vandringen kräver många 
vad över strida bäckar.

I världsarvsområdet ingår också Låjtåvrre- 
deltat och Tjuoldavägge som båda angräns
ar till Sareks nationalpark. Låjtåvrredeltat är 
Sveriges största fjälldelta och Tjuoldavägge 
är en vackert formad u-dal med fjällbjörk
skog som mynnar i deltalandet Änok.

Padjelanta
Padjelantas nationalpark längst i väster är 
en vidsträckt högfjällsplatå, med vida fjäll
hedar mellan mjukt rundade fjäll och bergs
ryggar. Kontrasten är stor mot Sareks karga 
och vilda fjällmassiv.

Padjelanta har en mer lättvittrad berg
grund bestående av skiffrar, kalksten och
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Padjelanta är ett av de rikast blommande fjällom
rådena. Fjällsippa, lapsk alpros och isranunkel.

sandsten från gammal havsbotten, vilket ger 
den här delen av Laponia dess karaktäris
tiskt böljande landskap. Padjelantas ängar 
och gräshedar är viktiga sommarbetesmar
ker för renhjordar från Tuorpons Jåhkågass- 
kas och Sirges samebyar som alla har sina 
sommarvisten i parken.

Padjelanta är samiska och betyder »det 
högre landet«. Från Jeknaffo som med sina 
1837 meter är den hösta toppen i Padjelanta 
kan man klara dagar se ända till Lofoten vid 
den norska Atlantkusten.

Med sin kalkrika berggrund är Padjelanta 
ett av de rikast blommande fjällområdena 
i Sverige. Här växer brandspira, fjällklocka, 
lapsk alpros och kransrams, och vid Vasten- 
jaures norra strand finns också den sällsynta 
purpurknipproten. Padjelanta är dessutom 
det enda stället i Sverige för rariteter som 
raggfingerört och ishavsgentiana.

Nationalparken hyser de flesta av kalfjäl
lets och fjällsjöarnas fågelarter. Ljungpipare 
och ängspiplärkor är vanliga på fjällheden 
och på sjöarna syns alfåglar, krickor, sjöor
rar och vadare som mosnäppa och smalnäb- 
bad simsnäppa. I videsnåren hörs gråsiska 
och blåhake.

Fjällvråk och fjällabb blir vanligare under 
lämmelår, då även den sällsynta fjällugglan 
kan häcka. Goda lämmelår ger även områ
dets fjällrävar en bättre chans att överleva.

I Padjelanta finns vandringsleder och stu-
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Det storslagna landskapets geologi och den samiska kulturen i samverkan ligger till 
grund fór utnämningen till världsarv. Vårflytt med Sörkaitums renar. Stora Sjöfallet.

gor som underlättar vandringar i områdets 
centrala delar.

I anslutning till Padjelanta ligger i söder 
det stora fjällmassivet Sulitelma, som också 
ingår i världsarvsområdet. Här finns Sveri
ges största glaciär Salajiegna och ismassan 
sträcker sig ända in i Norge.

Levande landskap
De senaste hundra åren har inneburit sto
ra förändringar i landskapet i norra Sveri
ge. Vägar och järnvägar har dragits fram och 
inte minst utbyggnaden av vattenkraften 
har förstört många av de norrländska vat

tendragen. Lule älv som har sina källor i La
ponia är en av Sveriges mest reglerade älvar. 
Det moderna skogsbruket med kalhyggen 
och skogsplantering har lett till att många 
skogar i dag är relativt fattiga vad gäller bio
logisk mångfald - bara i reservaten kan man 
få uppleva en riktig urskog.

världsarvsområdet Laponia är en plats 
för hisnande upplevelser som framkallar 
vördnad inför naturens storslagenhet. Land
skapet berättar om jordens och människans 
utveckling och visar på vikten av att låta 
människa och natur fa existera tillsammans.
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Laponia
Färdväg Laponiaområdet har 
flera inkörsportar. Lättast är att 
ta sig till Gällivare med flyg el
ler tåg. Därifrån går bussar till 
Ritsem (Stora Sjöfallet) och 
Porjus (Muddus) -Jokkmokk.

Den andra inkörsporten är 
Jokkmokk och dit tar man sig 
med flyg via Luleå, Gällivare el
ler Arvidsjaur, där buss avgår 
till Jokkmokk. Väljer man tåg 
går man av vid Murjek för vida
re transport till Jokkmokk med 
buss. Från Jokkmokk går bus
sar vidare till Kvikkjokk.

Sommartid kan man också åka 
Inlandsbanan direkt till Jokk
mokk. I exempelvis Jokkmokk 
och Gällivare passar det ut
märkt att hyra en bil för vida
re färd.

Mer information Länsstyrel
sen i Norrbottens län,

www.bd.lst.se. Åjtte, Svenskt 
Fjäll- och Samemuseum, tel. 
0971-170 70, www.ajtte.com, 
www.fjallen.nu, 
www.laponia.nu och 
www.laponia.info.

Sarek rekommenderas bara 
för mycket vana fjällvandrare. 
Svenska Turistföreningen har 
stugor längst Kungsleden och 
söder och norr om Padjelanta.

Kungsleden: Sträckan Kebne- 
kaise - Saltoluokta är lämplig 
som en kortare veckotur med 
5 vandringsdagar. Sträckan har 
den mest varierande naturen 
och går från fjällbjörkskog till 
högalpina kalfjäll.

Padjelanta har ett väl utbyggt 
system av leder och stugor som 
passar både nybörjare och mer 
avancerade fjällbesökare.
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Hällristningsområdet 
i Tanum
I norra Bohuslän ligger norra Europas största 
hällristningsområde. Här finns över 1500 ristningar 
som tillsammans ger en unik insikt i människors 
liv och föreställningsvärld under bronsåldern.
En stor del av ristningarna finns i Tanum.
Bygden är rik på fornlämningar och la7tdskapet 
bär spår av över 8000 år av mänsklig historia.



när bohusläns släta stenhällar nås av 
morgonsolen händer något märkligt: ber
get får liv då släpljuset framkallar konturer
na av figurer som sedan tusentals år haft sin 
hemvist i granitens ytskikt. På hällarna av
bildas människor och djur, bredvid skepp, 
vagnar, fotsulor och solsymboler. De fasci
nerande bilderna uppvisar ett mycket rikt 
bildspråk som hjälper oss att vidga synen på 
livet under europeisk bronsålder.

Hallristningsområdet i 
Tanum skrevs in på Unes- 
cos världsarvslista 1994.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 

»Tanums hällristningsområde är ett enastående 
exempel pä bronsålderskonst av högsta kvali
tet. Motivens variationsrikedom är ett unikt 
vittnesbörd om livet under europeisk brons
ålder. Samspelet mellan den kontinuerliga 
bosättningen och markanvändningen, såsom 
den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och 
landskapet gör Tanumsområdet till ett enastå
ende exempel på kontinuerlig mänsklig bosätt
ning under åtta tusen år.«

Egentligen är det fel att kalla dem rist
ningar. Bilderna har inte ristats i graniten 
utan snarare huggits eller mejslats in i häl
len med verktyg av sten. Sannolikt har konst
nären först skissat upp motivet med kol. Det 
finns också spår som tyder på att ristningar
na kan ha varit imålade med röd färg gjord 
av järnockra och fett. Omålade kan hällrist
ningarna vara mycket svåra att se.

Hällristningsområdet i Tanum består av 
ungefär 500 berghällar med ristade bilder, 
en del med uppemot 500 figurer och sym
boler. I allmänhet är de gjorda under yng
re bronsålder (1000-500 före Kristus), på sol
vända hällar med utsikt över det omgivande 
jordbrukslandskapet. När figurerna höggs 
in i berget för omkring 3 000 år sedan stod 
vattnet 25-30 meter högre än i dag och det 
som nu är bördiga lerjordar var då havsvikar 
som sköt in mellan klipporna.

I boken presenteras de fyra stora hällarna 
Vitlycke, Aspeberget, Litsleby och Fossum.

Livet på bronsåldern
De människor som gjorde hällristningar
na på bronsåldern levde främst på boskaps
skötsel, men också på jordbruk, jakt och 
fiske. Analyser av pollen visar att det var

Föregående uppslag. I Tanumområdetfinns Europas
mäktigaste koncentration av hällristningarfrån Hällristningarna från bronsåldern ger en inblick i
bronsåldern. Fossumtorp. forntidens föreställningsvärld. Aspeberget.
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ett behagligt klimat, ungefär som i dagens 
Sydfrankrike. Människorna hade kläder av 
grovt ylletyg och bodde i långhus med väg
gar av sten eller torv och tak av gräs eller 
vass. På de små åkrarna odlade de vete, hirs 
och bönor, och i lövskogarna och på de san
ka strandängarna betade kor, getter, far och 
svin.

Bronsföremål importerades från konti
nenten innan nordborna lärde sig att själva 
hantera metallen. Bronsen som är en lege
ring av koppar och tenn var dyrbar och an
vändes till en början bara till smycken och 
vapen. De sköldar som har påträffats pä of
ferplatser är lövtunna och dög lika lite till 
strid som de jättelika yxorna som var upp
byggda av ett tunt skikt brons över en ler-

På Vitlyckehällen finns denna djävulsliknandefigur 
med horn, fallos och spretiga fingrar. Kanske är det 
den fornnordiske åskguden Tor som åker i sin vagn 
över himlavalvet.

kärna. När bronsen fick större spridning i 
samhället började man också framställa ar
betsredskap och de stora, svängda bronslu
rarna - en skandinavisk specialitet som 
krävde stor hantverksskicklighet.

Under bronsålderns tidigare delar lades 
de döda i stora gravrösen. Dessa är impo
nerande gravmonument än i dag - arkeo
logiska undersökningar visar att rösena var 
mycket omsorgsfullt byggda. Under senare 
delen av bronsåldern blev det vanligt med 
mindre gravhögar eller stensättningar. Sam
hället var troligen organiserat i mindre höv- 
dingadömen, där en hövding hade underly
dande bönder och kanske även trälar.

Symboliska bilder
Hällristningarna i Tanumbygden uppvisar 
en ovanligt stor variation. Arkeologerna har 
funnit ett tjugotal huvudgrupper av figurer 
och motiv, till exempel skålgropar, skepp, 
vagnar, djur, människor, handflator, fotsu
lor, träd och vapen.

För oss som lever i dagens moderna sam
hälle, överösta med ett aldrig sinande flö
de av bilder, är det svårt att föreställa sig 
hur hällristningarna betraktades av brons
ålderns människor. Framställandet av en 
bild var säkert en mycket betydelsefull hand
ling, även om vi i dag inte uppfattar en av
bildning som något särskilt märkvärdigt.

Frågan om varför bilderna har huggits in
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i stenhällarna har länge diskuterats av fors
karna. Är bilderna att betrakta som avbild
ningar av verkliga händelser eller är det ett 
helt och hållet symboliskt bildspråk? De 
flesta menar att ristningarna ändå speglar 
bronsåldersmänniskornas religiösa före
ställningsvärld.

Hällristningarna visar människor - ofta 
krigare - skepp, vagnar, djur och plogar, 
men de visar inte arbete, hus eller barn, och 
mycket sällan kvinnor. Det var uppenbar
ligen inte vardagen som hällristarna ville 
skildra. En väl spridd tolkning är att bilder
na är en form av böner till gudarna som be
stämde över väder, skörd, födelse och död.

Skepp är ett av de vanligaste motiven på 
hällarna. De anses symbolisera den dödes 
färd mot dödsriket. Skeppsbilderna är van
ligtvis omkring en knapp meter långa, men 
det finns även skepp som mäter närmare 3,5 
meter från för till akter. Ibland finns män
niskor tydligt återgivna i skeppen men of
tast är de bara angivna som så kallade be- 
manningsstreck.

De i särklass vanligaste hällristningarna 
är de så kallade skålgroparna, runda för
djupningar i hällen. Enstaka eller i grupp 
förekommer de på så gott som alla hällrist
ningar inom världsarvsområdet - på häll
ristningen vid Stenbacken i Tanum finns 
det så många som 996 stycken. På samma 
gång som skålgropen är den minsta och till

Adorant som med lyfta armar ser ut att tillbe 
något, kanske en gud.

synes mest oansenliga av alla hällristningar, 
är den troligen också den mest betydelsebä
rande. Den är huvudsakligen en renodlad 
symbol och har omgetts av otaliga tolk
ningar även om dess funktion inte är klar
lagd. Skålgropen ses ibland som tecken på 
fruktbarhetsdyrkan, men skulle även kunna 
sättas i samband med dödskult. Storleken 
varierar från några få centimeter till 15 cen
timeter breda och 10 centimeter djupa. Det 
har också föreslagits att skålgropen skulle 
kunna vara en allmän symbol för det kvinn
liga könet.

Människofigurer i olika former är också 
vanliga motiv på hällarna. Männen avbildas 
ofta med fallosar - överdrivet stora, erigera-
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Vitlyckehällen är en av de största hällristningarna i världsarvsområdet.
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de könsorgan - som är en symbol för frukt
barhet och fortplantningsförmåga. När 
kvinnor förekommer på bilderna har de för 
det mesta långt hår samlat i hästsvans.

Människorna avbildas ofta med lyfta 
händer, en gest som kopplas till religion och 
gudsdyrkan. Ibland har de förstorade hän
der med utsträckta fingrar. När de har före
mål i händerna tros detta beskriva gestalter
nas egenskaper eller roller. Olika typer av 
vapen som yxor, spjut, sköldar och svärd är 
utan tvekan vanligast, men även den typiska 
svängda bronsluren förekommer som mo
tiv. Användandet av symboliska attribut är 
kännetecknande för religioner. Det ligger 
nära till hands att tolka de beväpnade män
nen som krigare men vapnen kan också ses 
som symboler för manlighet - samma män 
avbildas också med fallos. En del människo
bilder är också väldigt stora och föreställer 
troligen viktiga figurer - hjältar och gudar - 
i bronsålderns myter och religiösa föreställ
ningar.

Ibland kan man hitta människor som 
gör akrobatkonster, ofta slår de en bakläng- 
esvolt över ett skepp. På hällristningarna 
förekommer även människor med horn, 
djurhuvuden eller fågelvingar. Möjligen är 
akrobaterna och figurerna med förklädnad 
en återspegling av ritualer som utspelades 
framför hällarna.

På hällarna förekommer många varianter
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av cirklar, antingen fritt liggande eller upp
burna av människor eller transporterade på 
skepp och hästdragna vagnar. Cirkelfigurer
na brukar tolkas som solsymboler.

Djuren på ristningarna ges olika symbo
lisk innebörd. Fågeln uppfattats till exem
pel som medhjälpare och budbärare åt gu
darna. Tjuren står för styrka och avelskraft. 
Den är vild, rasande och viril och dess våld
samhet sprider fruktan. Tjurens motpol är 
den kastrerade och tämjda oxen som står för 
godmodig styrka och tålamod.

Hunden avbildas ofta tillsammans med 
människofigurer och hjortar. Hjorten för
knippas med liv, förnyelse, pånyttfödelse 
och tidens gång. Hjorten är också det enda 
djur vi ser dödas på hällristningarna. I dessa 
fall kan det handla om rituell jakt av något 
slag.

Hästen förekommer både med och utan 
ryttare. Det finns hästar som drar vagnar 
med cirkelfigurer efter sig, och kallas då för 
solhästar. Föreställningen att solen dras över 
himlavalvet av hästar är spridd över stora 
områden i världen. Hästen tros även sym
bolisera avelskraft och fruktbarhet. Under 
yngre bronsåldern började hästen användas 
som riddjur och var då inte längre bara ett 
heligt djur.

Oftast bör figurer i hällristningar betrak
tas som enstaka motiv, men inom världs- 
arvsområdet finns också flera större rist-
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£k otäm £ö/'er sin yxa över huvudena på brudparet. Yxan har troligtvis en ceremoniell innebörd, 
liksom skålgroparna. Vitlyckehällen.

ningar där alla motiv verkar vara huggna av 
en och samma ristare i en sammanhängan
de komposition.

Vitlyckehällen
Vitlyckehällen är en av landets största häll
ristningar - 22 meter från kant till kant. Här 
finns 170 skålgropar och nära 300 figurer in
huggna - skepp, krigare med vapen, män
niskor och djur. Mest känd av ristningarna 
är det så kallade Brudparet - en man och en

kvinna förenade i en kärleksakt - som åter
finns i ristningens överkant. Alldeles intill 
står en man med lyft yxa, kanske en präst. 
En annan välkänd figur är en man som står 
med armarna i vädret framför en orm. Hu
ruvida han tillber eller skyr ormen är oklart. 
Mitt på hällen finns en liten scen som bru
kar kallas »den sörjande kvinnan«. Hon 
knäböjer framför en liggande, kanske död 
man. Hällens mest udda figur är en ristning 
som sannolikt föreställer en blåval.
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Plöjningsscen pä hällristningen vid Aspeberget. Bakom tjurarna går en herde och i bildens 
överkant syns kvinnor och djur runt en solsymbol.

På berget ovanför den stora hällen finns 
fler ristningar längs den markerade stigen 
och även ett par monumentala bronsålders- 
rösen högst upp på krönet.

Aspeberget
Hällristningen vid Aspeberget innehåller 
ett myller av figurer på en östsluttande häll 
med utsikt över Tanumslätten. Mest känd 
är raden av stora kraftfulla tjurar som tå
gar över hällen, följda av en man med en

stav, kanske en herde. Längre ner på hällen 
går en man och plöjer med två oxar spända 
framför ett så kallat årder, en typ av enkel 
plog. Här finns också stora fyrhjuliga vag
nar dragna av hästar och skepp med beman- 
ningsstreck.

På Aspeberget finns den kanske vackras
te solsymbolen av alla som bärs upp av två 
kvinnor med långa flätor. Bland de många 
övriga ristningarna finns män med yxor, 
fotsulor, ankor, hjortar, en bågskytt och en
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orm. På baksidan av Aspeberget finns ytter
ligare ett antal märkliga hällristningar.

Litsleby
Litslebyristningen med sina cirka izo fi
gurer, mest skepp, ligger i en ganska brant 
sluttning ner mot en smal dalgång. Häl
len domineras av en osedvanligt stor män
niskogestalt kallad Spjutguden. Denna 2,3 
meter långe krigare med spjut har huggits 
in rätt över de andra figurerna på hällen - 
skepp, djur och cirkelfigurer. Enligt en tolk
ning skulle detta kunna vara en förebild till 
den fornnordiske guden Oden vars attribut 
bland annat var ett spjut.

På hällen finns några skepp med vad som 
ser ut att vara sköldar nära för och akter. 
Samma motiv finns på ett par närliggande 
hällar men är annars inte känt utanför det
ta område. Skeppen uppvisar stora likheter 
med en båt som hittades vid en utgrävning 
i en mosse vid Hjortspring i Danmark och 
som dateras till övergången mellan yngre 
bronsålder och förromersk järnålder, om
kring 500 före Kristus.

Strax ovanför den store guden finns någ
ra ryttare med fyrkantiga sköldar. Denna 
typ av sköldar användes tidigast av kelterna 
i början av järnåldern, cirka 300 före Kris
tus, vilket talar för att Litslebyristningen är 
gjord senare än de flesta andra ristningarna 
i Bohuslän.

Litslebymannen, även kallad Spjutguden, är en 
övernaturligt stor människofigur som huggits in i 
hällen över tidigare ristningar.
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Fossum
Fossumhällen sluttar svagt åt söder mot en 
smal dalgång skyddad av höga berg. Här 
finns ungefär 130 figurer i en sammanhål
len komposition med bilder av människor, 
skepp, fotsulor, djur och skålgropar. Häll
ristningen är mycket välgjord och visar 
bland annat jaktscener med jägare, hundar 
och hjortar, många skepp och en mycket 
vacker kvinnobild. Den konstnärliga kvali
tén är mycket hög och troligen är hela rist
ningen gjord av en och samma person. Ge
nom att jämföra bilderna med arkeologiska 
fynd kan ristningarna dateras till 600-talet 
före Kristus.

Män med yxor och hundar på Fossumhällen.

Dokumentation
De första försöken att dokumentera rist
ningarna gjordes på 1600-talet genom att 
man helt enkelt ritade av ristningarna på fri 
hand. Senare tiders forskning använder sig 
av mer exakta metoder för att dokumente
ra hällristningarna. En vanlig metod är frot- 
tage - en form av kalkering. Med en mjuk 
rulle omvirad med karbonpapper gnuggas 
bilderna fram på ett vitt pappersark som

Ristningarna på Fossumhällen verkar vara gjorda 
av en och samma person i en sammanhängande 
komposition. Genom detaljer i vapenutrustningen 
kan hällen dateras till 600-taletföre Kristus.

lagts över ristningsytan. Denna metod syn- 
liggör även ristningar som är svåra att upp
täcka med blotta ögat. Man kan också göra 
en direkt kalkering av ristningsfigurerna på 
genomskinlig plast. Denna metod kallas 
för tracing och används ofta i kombination 
med frottage.

En annan metod är så kallad släpljusfo- 
tografering. Hällarna fotograferas nattetid 
medan man med en strålkastare sveper ljus 
längs med hällen. På detta vis framträder 
ristningarna genom den skuggverkan som 
ljuset ger.

Den senaste tekniken går ut på att de mi
nimala nivåskillnaderna i hällen mäts med 
särskild lasermätteknik. I datorn omvandlas

HÄLLRISTNINGSOMRÅDET I TANUM | 57



Riksantikvarieämbetets fotograf Bengt A. Lundberg 
fotograferar Litslebyristningen pä natten i släpljus.

mätdata till mikroterrängkartor som kan 
sparas och jämföras med nygjorda mätning
ar år för år.

Hällristningarna hotas av vittring 
Surt regn och andra luftföroreningar har or
sakat en accelererande vittring som nu har 
börjat utplåna stora delar av den forntida 
bergkonsten. Därför är det viktigt att doku
mentera hällristningarna - både för att be
vara bilderna och för att kunna mäta med 
vilken hastighet vittringen sker. Samtidigt 
pågår forskningsprojekt som syftar till att 
stoppa, eller åtminstone minska, vittringen 
genom att leda bort översilningsvatten och 
man prövar också att täcka över ristning
arna under vinterhalvåret. Ristningarna är 
också mycket känsliga för slitage så det är 
viktigt att inte kliva omkring på bilderna.

hällristningarna i TANUM ger en rika

re bild av livet under bronsåldern än vad vi 

kan utläsa genom arkeologiska utgrävning

ar. I tolkningen av bilderna kan vi närma oss 

människornas tankar och kliva in i bronsål

derns symbolfyllda föreställningsvärld.

Figurerna berättar för oss om de stora ske
endena och tankarna i livet. Genom världs- 
arvsutnämningen står det klart att denna 
konstskatt och detta omistliga kulturarv 
måste bevaras för kommande generationer 
att låta sig fascineras av och fundera över.
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Hallristningsområdet i Tanum
Färdväg Vitlycke museum, mitt 
i världsarvsområdet, i km sö
der om Tanumshede i norra 
Bohuslän, är en bra utgångs
punkt. Från E6:an tag av mot 
Tanumshede. Följ skyltning 
från Tanums kyrka.

Öppettider Vitlycke museum 
som arbetar med att visa, be
vara, dokumentera och infor
mera om hällristningarna i Ta
nums världsarv har öppet varje 
dag under maj-augusti. Övriga 
tider och information om bok- 
ningar och verksamhet finns 
på www.vitlyckemuseum.se, 
tel. 0525-209 50.

Mer information Den unika 
skeppsformade museibyggna- 
den i Vitlycke, invigd 1998 och 
ritad av Carl Nyrén, rymmer 
utställningar, kafé och butik. 
Intill ligger även en bronsål- 
dersgård med rekonstruerade 
hus så som det kan ha sett ut 
i en liten by på bronsåldern.

Här kan man med tidstypiska 
redskap pröva på vardagsliv för 
3 000 år sedan eller besöka of
ferplatsen vid dammen en bit 
bort från husen.

Tanums hällristningsmuseum 
i Underslös är ett privat muse
um med utställning om häll
ristningar och försäljning av 
hällristningslitteratur. Öppet 
juni-augusti. Vitlycke museum.
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Birka och Hovgården
Birka pä Björkö i Mälaren var Sveriges första 
egentliga stad, anlagd av kungen som tidvis själv 
bodde på Adelsö, tvärs över sundet. Det var en 
handelsstad med många internationella kontakter 
och de rika spären berättar om Birka som en knut
punkt i Mälardalen under vikingatiden.



inne i mälaren mellan södra Björkfjärden 
och Hovgårdsfjärden ligger Björkö, frodigt 
grön med öppna fält och betade lövdung
ar. Smala grusvägar slingrar sig fram genom 
det stilla landskapet på björkarnas ö.

Under vikingatiden låg här en myllran
de stad bebodd av köpmän, bronsgj utare, 
järnsmeder, kammakare, väverskor, pärlma- 
kare, höns, getter och grisar. Köpmän från 
när och fjärran möttes i staden för att hand
la och byta varor med varandra. Från bryg-

E
 Birka och Hovgården 

skrevs in på Unescos 
världsarvslista 1993.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 

»Området som omfattar Birka ocb Hovgården 
är ett exceptionellt välbevarat vittnesbörd om 
de omfattande handelsförbindelser som viking
arna etablerade under tvä hundra är och som 
vittnar om en anmärkningsvärd ekonomisk och 
politisk expansion. Birka är ett unikt, komplett 
och oförstört exempel på en vikingatida han
delsstadfrån tiden 700-900 efter Kristus.«

Föregående uppslag. Pä det lummiga Björköfinns 
spåren efter Birka, en vikingatida handelsstad 
med internationella kontakter.

gorna nere vid vattnet ledde smala gränder 
upp mellan raderna av enkla hus. Staden 
hade som mest omkring 1000 invånare, kan
ske fler, som levde och verkade i denna Sve
riges tidigaste stad.

På andra sidan sundet skymtar i dag den 
vitkalkade medeltida kyrkan vid Hovgår
den på Adelsö. Hovgården var kungens säte 
och nära den medeltida kyrkan finns flera 
vikingatida gravhögar.

Vid utgrävningar av Birka har arkeologer
na gjort över 100 000 fynd - pusselbitar som 
tillsammans berättar om stadens historiska 
betydelse. Under tvåhundra år var Birka en 
knutpunkt för handel i hela Nordeuropa, 
men sedan hände något som gjorde att sta
den förlorade sin betydelse och övergavs.

Birka grundas
Handelsstaden Birka grundades i mitten 
av 700-talet. Det var i en tid då kungariken 
uppstod på många platser i Europas utkan
ter. Ett sätt för de nya kungarna att befasta 
sin makt var att anlägga handelsplatser - så
dana anlades på många ställen i Nordeu
ropa, till exempel Hedeby och Ribe i Dan
mark och Kaupang i Norge, men Birka var 
länge en av få städer på hela den skandina
viska halvön.

Genom grundandet av Birka kunde svear
nas kung utvidga och kontrollera handeln i 
regionen. I och med att kungen skyddade
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Silverskatten som Hjalmar Stolpe hittade vid utgrävningar på Björkö 1872 innehöll 
silversmycken och 450 arabiska mynt pä ett järn fat.

staden kunde köpmän och hantverkare be
driva handel under trygga och ordnade for
mer. I utbyte tog kungen en viss skatt och 
sägs även ha haft förköpsrätt på varorna.

Långväga handel
Till Birka kom handelsmän och varor från 
när och fjärran. Här fanns många rika köp
män och ett överflöd av allehanda varor som 
visar på långväga kontakter under vikinga
tiden. Smycken, dyrbara vapen, siden och

glaspokaler var statusvaror som de nordis
ka köpmännen kunde byta till sig mot järn 
och pälsverk. Skinn från ekorre, hare, mård, 
bäver, räv och hermelin blev till kappor och 
mantlar som värmde furstar i Europa och 
Orienten under vintern.

Vid arkeologiska undersökningar i Birka 
har man även hittat arabiska silvermynt. De 
arabiska mynten, dirhamer, präglades för 
kalifer i städer i dagens Iran, Irak, Afghanis
tan och Centralasien. De tunna silvermyn-
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Ansgarskorset restes 1834 högst upp pä Borgberget, drygt tusen år efter det att Ansgar, 
Nordens apostel, landsteg på ön.

ten har citat ur koranen på ena sidan och 
kalifens namn och ett årtal på den andra. I 
Birka har man också funnit mynt präglade 
av danska, frisiska, frankiska och anglosax
iska kungar.

På Björkö hade silvermynten inget mynt
värde, vid denna tid var handel i Norden lik
tydigt med att man bytte varor mot andra 
varor. Däremot hade mynten ett värde i me
tallen de bestod av. Silvret vägde köpmän
nen upp på hopfällbara vågar med standar

diserade vikter. Mynten hade hög silverhalt 
och var lätta att frakta med sig. Behövde 
man mindre enheter klippte man helt so
nika itu mynten.

Ansgar på Björkö
Våren 830 fick Birka besök av den unge be
nediktinermunken Ansgar. Han hade sänts 
ut av den frankiske kejsaren Ludvig den 
fromme för att predika kristendomen för 
de hedniska folken i norr. Under ett och ett
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halvt år predikade Ansgar i Birka och flera 
av stadens invånare lät döpa sig, men Birka 
blev aldrig ett kristet samhälle. Hedningar 
och kristna fortsatte att leva sida vid sida, 
både hedniska och kristna gravar förekom
mer. Man har hittat silverkors i hedniska 
gravar och i de kristna gravarna har man 
gjort fynd av torshammare - som om män
niskorna ville vara på den säkra sidan in
för den sista resan. På Borgbergets krön står 
Ansgarskorset som restes 1834 till minnet av 
Ansgars första besök på Björkö.

Staden
I Birka bodde köpmän och hantverkare, 
människor som försörjde sig på handel sna
rare än jordbruk. Utgrävningar har visat att 
husen var relativt små, omkring fem gånger 
åtta meter, och att de låg i rader upp från 
bryggorna vid stranden. Varje tomt avgrän
sades med ett plank eller flätverksstängsel 
och mellan tomterna ledde smala gränder. 
Det är bara en mindre del av stadsområ- 
det, den så kallade Svarta jorden, som är ut
grävd så hela Birkas utbredning är inte känd 
idag.

Birkaborna byggde och bodde på ett sak
ta växande sopberg. Rester från måltider 
och matlagning kastades rätt ut på tomter
na och i gränderna där de togs om hand av 
hundar, grisar, katter, råttor och fåglar. Med 
tiden har det organiska avfallet bildat de

Smala gränder löpte mellan de små husen i Birka, 
där människorna försörjde sig på handel och 
hantverk. Modell av Lars Agger och figurer av Eva 
Rahmqvist.
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Genom bete hålls buskar och sly borta från gravkullarna i Hemlanden.
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ovanligt tjocka kulturlager som gett områ
det namnet Svarta jorden.

I det upp till två meter tjocka jordlagret 
finns gott om spår från Birkas befolkning. 
Soporna de lämnade efter sig har gett oss 
mycket kunskap, framför allt om vad de åt 
och tillverkade. De sex ton benrester som 
man har funnit vid senare utgrävningar vi
sar att Birkaborna gärna åt revbensspjäll 
och nötkött, och fisk som gädda, gös och 
strömming. Sitt bröd bakade de påvete och 
ärtor.

Gravfälten
På Björkö finns fler än 3 000 gravar fördela
de på sex olika gravfält. Gravfälten låg som 
en krans runt staden och det största av dem 
är Hemlanden med omkring 1600 gravar. 
De flesta gravarna är utmärkta med en rund 
gravhög, men det förekommer även andra 
gravmarkeringar som trekanter, stenringar 
och skeppssättningar.

De hedniska gravarna är gjorda med stor 
omsorg om de döda, och de rika gravgåvor
na visar att det fanns en fast tro på ett liv ef
ter döden. De flesta av dem som dog i Birka 
kremerades men det var även vanligt med 
jordfästning, det vill säga begravning utan 
kremering, och båda typerna av gravar före
kommer på gravfälten.

Gravgåvorna berättar också om vilken 
roll och position som människan hade haft

i samhället. De som inte var kristna fick 
med sig mat, kläder och utrustning som in
för en längre resa. Barn som dött fick bjäll
ror, glaspärlor eller leksaker med sig i gra
ven. Balansvågar som gravgåva berättar att 
personen sysslat med handel. Män begrav
da tillsammans med hästar och klädda i kaf
taner var antingen utländska köpmän el
ler kanske tillhörde de kungens vaktstyrka. 
Den så kallade hirden var kungens personli
ga skara krigare, ungefär femtio män, ryttare 
och fotfolk, som skyddade staden. Speciellt 
högt i rang i hirden stod krigare som förut
om att de var skickliga med vapen även var 
duktiga skalder.

Stadens försvar
Kungen såg till att skydda Birka så att han
deln kunde försiggå ostört. I vattnet utanför 
staden fanns pålspärrar - träpålar nedstuck
na i sjöbottnen - som försvårade anfall från 
sjösidan. På öns högsta punkt, där Ansgars- 
korset står i dag, finns spår av en borg - en 
stor, halvcirkelformad vall som omgärdar 
bergets översta del. Borgvallen är uppbyggd 
av sten och jordfyllda träkistor, och kröntes 
ursprungligen av en palissad av trä. Nedan-

Pä Borgberget kunde Birkas invånare få skydd i 
orostider. Borgvallen löper i en båge runt berget och 
var ursprungligen försedd med en träpalissad.
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En av högarna vid Hovgården med Adelsö kyrka i bakgrunden.

för borgen stupade berget brant 30 meter 
ner i vattnet och den milsvida utsikten gjor
de att kungens armé tidigt kunde upptäcka 
alla skepp som närmade sig staden.

Strax nedanför borgen ligger ett område 
som kallas Garnisonen. Här har man fun
nit särskilt många vapen - pil- och spjut
spetsar, knivar och delar av sköldar. Extra 
märkvärdiga var fynden av en typ av järn
lameller som användes till harnesk av öst
europeisk eller asiatisk typ. De var svåra att 
tillverka och mycket dyrbara. Garnisonen är

den enda plats i hela Skandinavien där man 
funnit sådana lameller.

Här finns också spår efter en mäktig hall
byggnad, kallad Krigarnas hus. Huset var 
19 meter långt och hade två stora rum med 
eldstäder. Antagligen användes byggnaden 
som samlingssal för Birkas krigare vid fester 
och ceremonier.

I resterna av en smedja, alldeles i närhe
ten av Krigarnas hus, har arkeologerna gjort 
närmare 500 fynd av bland annat knivar, 
torshammare och verktyg. Särskilt intres-
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santa är de fem orientaliska bältebeslagen 
- östliga importföremål som understryker 
Birkas kontakter med Kievriket och Bysans.

Någon gång i slutet av 900-talet övergavs 
vikingastaden Birka. Köpmän och hantver
kare, kvinnor och män, unga och gamla - 
alla tog de med sina ägodelar och gav sig 
av från Björkö. Varför de lämnade Birka är 
oklart, men också andra städer i Europa för
svinner vid denna tid. Kanske beroende på 
att farlederna inte var farbara med större 
skepp, kanske fanns det sociala och ekono
miska skäl. En ny stad anlades i stället vid 
farvägen till Gamla Uppsala där Sigtuna tog 
över rollen som handelsstad och kungasäte.

Hovgården
Hovgården på Adelsö var en av flera kungs
gårdar i Svea rike. Den vikingatida kungs
gården låg ute på udden och hade ett nära 
samband med Birka. Härifrån styrdes Birka 
och hela Mälardalen av svearnas kung.

I Hovgårdsområdet finns många läm
ningar från vikingatiden och framåt. Vid 
den forntida hamnen står en runsten från 
1000-talet vänd mot anländande båtar. Ru
norna lyder:

»Tyd du runorna! Rätt lät rista dem Tolir, 
bryte i Roden, åt konungen. Tolir och Gylla 
lät rista (dessa runor), båda makarna efter 
sig till en minnesvård... Håkon bjöd rista.«

Runorna berättar att Tolir var kung Håkons 
fogde (bryte) och att Gylla var hans maka. 
Detta är den äldsta kända skriften i Sverige 
som innehåller ordet konung och även för
sta gången som Roden (Roslagen) nämns.

Invid den medeltida kyrkan från noo-ta- 
let finns även flera vikingatida gravhögar av 
vilka de tre största benämns Kungshögarna 
och tros vara platsen där några sveakungar 
är begravda.

En av de mellanstora högarna under
söktes på 1910-talet av Hanna Rydh, Sveri
ges första kvinnliga arkeolog. I högen hit
tades brända ben av en medelålders man 
och resterna av det skepp som han bränts i.

Runstenen på Adelsö restes på 1000-talet.
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Av Magnus Ladulås sommarpalats Alsnöhus återstår inte mycket. I bakgrunden 
skymtar Adelsö kyrka från noo-talet.

Han hade burit en guldstickad dräkt med 
hjärtformade beslag. I graven hade han ock
så med sig ett stort antal djur, bland annat 
jaktfåglar som duvhök och berguv, hästar 
med dyrbara betselbeslag och flera hundar. 
Förutom gårds- och jakthundar fanns också 
en liten knähund. I ett bronskärl låg smyck
en och lockar från en mörkhårig kvinna, 
kanske en ersättning för de människoof
fer som annars är vanliga i stormansgravar 
från vikingatiden. Alla dessa rikedomar vi

sar på att den begravde var en man av kung
lig börd.

På platsen där kungsgården låg finns rui
nerna efter Magnus Ladulås ståtliga som
marpalats Alsnöhus. Palatset byggdes på 
1270-talet som ett tvåvånings lustslott i tegel, 
mer för bekvämlighet än försvar. Här vista
des Magnus Ladulås och senare hans son 
Birger Magnusson under sommarhalvåret. 
Alsnöhus blev platsen för flera av dåtidens 
viktiga politiska möten, bland annat var
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det här som frälset inrättades 1279 genom 
den så kallade Alsnö stadga. De män som 
knöt trohetsband med kungen och tjänade 
honom med stridshäst lovades skattefrihet, 
och frälset uppstod som ny samhällsklass. 
I det öppna landskapet runt tegelpalatset 
anordnades tornerspel och andra ridderli
ga aktiviteter som lämpade sig för ett hov. 
När den politiska situationen senare stabili
serades och Alsnöhus förlorat sin symbolis
ka betydelse förföll byggnaden och förstör
des senare helt, troligtvis i samband med de 
våldsamma striderna mellan Magnus Eriks
son och Albrekt av Mecklenburg under an
dra halvan av 1300-talet.

Utgrävningar i Birka
De första dokumenterade arkeologiska un
dersökningarna av Birka gjordes på 1680-ta- 
let av Johan Haldorph, en av Sveriges för
sta riksantikvarier. Han beskrev sina intryck 
av borgen, gravfalten och Svarta jorden, och 
tillsammans med dåtidens främste karto
graf upprättade han en karta över Björkö 
och den sydligaste spetsen av Adelsö.

De första utgrävningarna av gravfalten 
gjordes 1825 av den skotske amatörarkeolo
gen Alexander Seton. Ivrig att hitta alla de 
skatter som jorden rymde ville han gräva 
hundratals gravhögar, men han dog innan 
han hann sätta planen i verket.
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I sin fältdagbok förde Hjal
mar Stolpe noggranna an
teckningar om alla gravfynd.
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Vid de arkeologiska 
utgrävningarna på 
ippo-talet växte spå
ren efter staden fram. 
Ingen annanstans 
i Sverige har man 
gjort så rika fynd 
från vikingatiden 
som i Svarta jorden 
på Björkö.

Hjalmar Stolpe var en entomolog (in
sektsforskare) från Uppsala som kom till 
Björkö 1871 för att leta efter bärnsten som 
han visste hade hittats på ön, och undersö
ka om den fanns där naturligt eller om den 
hade förts dit av människor. Utöver bärn
sten gjorde han många arkeologiska fynd, 
bland annat märgkluvna ben. Som den na
turvetenskapsman och insektsforskare han 
var beskrev han sina fynd utomordentligt 
noga i sin fältdagbok. Han disputerade som 
arkeolog och fortsatte utgrävningarna un
der tio år. Hjalmar Stolpes väldokumente
rade gravfynd utgör stommen i det svenska 
fyndmaterialet från vikingatiden.

Den moderna epoken inleddes med Bir
git Arrhenius och Björn Ambrosianis ut
grävningar av Birkas hamnområde. Am-

brosianis fortsatta utgrävningar av Svarta 
jorden i början av 1990-talet resulterade i 
över 90 000 nya fynd och sex ton benrester. 
Ansvarig för de senaste arkeologiska under
sökningarna av Garnisonen och Krigarnas 
hus är Lena Holmquist-Olausson vid Stock
holms universitet.

birka och hovgården, på Björkö och 
Adelsö i Mälaren, är ett av de bäst bevarade 
exemplen på vikingatidens handelsplatser 
och samtidigt ett centrum för kungamak
ten. Vilken kung som grundade staden i slu
tet av 700-talet eller varför staden övergavs 
efter två hundra år vet vi inte säkert men det 
är möjligt att nya utgrävningar kommer att 
lära oss mer om livet i Birka, och om stadens 
uppgång och fall.
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Birka och Hovgården
Färdväg Båt till Birka går från 
flera platser under sommar
halvåret: Stockholm, Söder
tälje, Härjarö, Västerås. 

Öppettider Birkamuseet har 
öppet från slutet av april till 
början av september, 
tel. 08-560 514 45, www.raa.se. 

Mer information Birkamuseet 
rymmer bland annat en som
marutställning, fynd från ut
grävningarna och en hörsal där 
film om utgrävningarna och 
Birkas historia visas. Museibu- 
tik och servering finns.

Strömma Kanalbolaget, 
tel. 08-140 00,
www.strommakanalbolaget.com.

Mälarö Skärgårdstraffik, 
tel. 08-71114 57, 
www.ms-movitz.com. 
Museifartyget Eidern, 
Södertälje, tel. 08-550 no 20. 
Stockholms länsmuseum, 
www.stockholms.lans. museum.

Birkamuseet.

Enköping

iltsjöbaden

Handen
Nykvarn Jordbro'Malmköping

Västerhanim

fismnZVs 0°<t

Åkers stydkebruk 0
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Hansestaden Visby
Visby, på den västra sidan av Gotland, är på 
samma gång en idyllisk småstad ocb en medeltida 
storstad. Ringmuren, kyrkoruinerna och det väl- 
bevarade medeltida gatunätet med den småskaliga 
bebyggelsen är spår från Visbys tid som hansestad 
- länge var detta en samlingspunkt fór handeln 
mellan länderna kring Östersjön.



visby ligger som en pärla på Gotlands kar
ga kust. Från den naturliga hamnen klättrar 
kalkstenshusen upp på terrasser längs slutt
ningen. Här finns gott om medeltida sten
hus med branta tak och på kyrkoruinernas 
bågar och valv klättrar stenrosor och mur
gröna. Hela den gamla staden omgärdas av 
en mycket välbevarad ringmur. I dag smiter 
muren tätt kring bebyggelsen och är på sina 
ställen uppemot tio meter hög.

Gotlands geografiska läge, mitt i Öst
ersjön, har gjort ön till en naturlig mötes
plats för handel och internationella kontak

ter. Visby har, framför allt genom den tyska 
handelsorganisationen Hansan, varit en 
stark länk i handeln mellan öst och väst.

Världsarvet utgörs huvudsakligen av sta
den innanför stadsmuren. Här i den histo
riska stadskärnan, den typiska hansestaden, 
samsas medeltida packhus och kyrkoruiner 
med senare tiders sten- och trähus. Visby har 
de senaste hundra åren vuxit utanför ring
muren men området närmast intill muren 
är fortfarande öppet som ett slags skydds- 
zon och det böljande parklandskapet lyfter 
fram den medeltida stadens storhet.

Hansestaden Visby skrevs 
in på Unescos världs- 
arvslista 1995.

Ur Världsarvskommitténs motivering:

»Visby är ett synnerligen framstående exempel 
på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad 
som pä ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och 
sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till 
sin form och funktion klart uttrycker denna be
tydande mänskliga bosättning.«

Föregående uppslag. Överallt i Visby finns spår 
från tiden som hansestad och centrum fór handeln 
på Östersjön.

Staden vid havet
Gotland har sitt ursprung i havet. Berg
grunden består av urgamla korallrev och 
kalkhaltiga havssediment som har lagrats 
och blivit kalksten. I kalkstenen finns spår 
av fossilerade bläckfiskar, koraller, trilobiter 
och sjöliljor.

För ungefär 8000 år sedan kom de för
sta stenåldersmänniskorna till Gotland. Ön 
hyser gott om spår från dessa tidiga bosät
tare - krukskärvor, ben, flintknivar, stenyx
or, smycken av djurtänder och redskap av 
horn och ben har hittats vid boplatser och 
i gravar.

Gotlänningarna var ett sjöfarande folk. 
Runstenar berättar om färder på de ryska 
floderna och bildstenarna har ofta skepp 
som motiv. Tidigt började gutarna ta med
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Pci murar och has klättrar rosor och murgröna.

sig varor från sina resor över haven. Viking
arnas handelsresor gjorde att Gotland blev 
en bonderepublik av farmannabönder med 
en handelsverksamhet som sträckte sig över 
stora delar av Nordeuropa och Ryssland ner 
mot det som vikingarna kallade Särkland, 
det okända område som antas vara dagens 
Iran och som stod i nära förbindelse med 
det arabiska kalifatet. Redan före iooo-talet

hade gutarna en egen handelsgård i Nov
gorod vid den ryska floden Volchov. Päls
verk och hudar, timmer, tjära och vax från 
Ryssland såldes i väst och järn från Bergsla
gen smiddes till vapen som såldes österut. 
Dessutom förekom en utbredd handel med 
slavar.

I århundraden spelade Visby en central 
roll i utbytet av varor mellan länderna kring
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Östersjön. Den lukrativa handeln gjorde 
Gotland till en mycket rik och välmående 
bygd, vilket bland annat manifesterades i 
ståtliga stenkyrkor i varje socken - det finns 
över nittio medeltida stenkyrkor på ön. På 
Gotland samlades guld och silver, textilier 
och lyxartiklar som smycken och dryckes- 
serviser.

Ryktet om öns framgångsrika handel 
gjorde också kusten utsatt för råder och 
plundringar. Stadsmuren byggdes för att 
skydda Visby mot angrepp och många av 
öns alla stenkyrkor byggdes som försvarsan
läggningar med utkikstorn, skyttevärn och 
tjocka murar. Många är de silverskatter som 
gömts i den gotländska jorden. Fynden av i 
dag närmare 80 ooo arabiska silvermynt vitt
nar både om långväga kontakter och en luk
rativ handelsverksamhet.

De tyska handelsmännens inflytande 
Under noo- och izoo-talen var Visby en 
starkt expanderande stad. Genom han
delsavtal med både öst och väst var staden 
mycket lockande för de tyska köpmännen. 
Här kunde de få del av gutarnas privilegier 
och gjorde därför Visby till en av huvudor
terna i det mäktiga Hanseförbundet. Staden 
växte genom inflyttningen från länderna 
runt Östersjön och i mitten av 1200-talet var 
den tyska stadsbefolkningen lika stor som 
den gotländska.

Staden fick även en ny bebyggelse i sten 
baserad på nya ideal och nya förebilder när 
tyskarna byggde egna kapell och de typis
ka, höga packhusen med gavlarna mot ga
tan. Danska och ryska köpmän följde de tys
ka köpmännens exempel och slog sig ner i 
Visby. Från att ha varit en stad med inhem
ska, gutniska traditioner blev Visby alltmer 
präglad av främmande ideal när ett tyskt 
stadssamhälle tog form vid sidan av det gut
niska.

Med tyskt inslag blev Visby en betydelse
full storstad. Stadsborna visade upp sin ri
kedom genom imponerande stenhus, klos
terbyggnader och inte mindre än sjutton 
kyrkor. Den tyska Hansan hade en stor del 
i Visbys särställning som handelsstad. Han
san växte under 1200-talet till en allt starkare 
organisation där Visby blev Östersjöns vik
tigaste mötesplats i handeln mellan öst och 
väst.

Ringmuren som byggdes enligt välkänt 
europeiskt manér skyddade mot anfall och 
stängde även ute de bönder som ville bedri
va handel i staden. Motsättningarna mellan 
Visby och den gotländska landsbygden när 
det gällde handel ledde till att inbördeskrig 
bröt ut 1288.

Med stöd från ett antal städer med samma 
handelsintressen avgick till slut borgarna 
med segern över bönderna på landsbygden. 
Men den svenske kungen Magnus Ladulås
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De flesta av köpmännens packhus i kalksten, med 
de typiska trappgavlarna, byggdes under 1200-talet.

ingrep och borgarna tvingades erkänna att 
de genom byggandet av ringmuren hade 
brutit mot majestätet. Kungen införde reg
ler som syftade till att stärka kronans makt 
över ön och förhindra nya krig och krävde 
staden på dryga böter - framför allt krävde 
han garantier för att invånarna inte skulle 
välja någon annan kung än kungen av Sve
rige. Samtidigt fick Visby ställning som fri 
handelsstad mot att man vakade över kung
ens rättigheter och såg till att inte provoce
ra fram nya konflikter med bondesamhället 
igen. Kriget var på så vis ändå ett nederlag

fór bönderna - Visby bildade en egen stads
republik och fick mer eller mindre mono
pol på handeln i Östersjöområdet.

Tyska Hansan
Tyska köpmän styrde flera av städerna runt 
Östersjön. Hansan var både ett politiskt och 
handelsorganisatoriskt förbund mellan tys
ka köpmän och städer i områdena kring 
Nordsjön och Östersjön. Syftet var att tryg
ga handelsmonopolet genom privilegier. I 
hansestäderna organiserades råd med borg
mästare och rådmän, gillen, skråväsen, rätt
skipning och reglerad handel. Hansan hade 
stort inflytande på stadsväsendets utform
ning med torg, rådhus, gillestugor, murar, 
gotiska tegelkyrkor och hospital. Under sin 
storhetstid omfattade Hanseförbundet om
kring tvåhundra städer, fler än något annat 
handelsförbund.

Mot medeltidens slut skedde en makt
förskjutning i Östersjöområdet som kom 
att innebära slutet på Gotlands storhetstid. 
Förutsättningarna för Östersjöhandeln änd
rades och Visby tappade sin framskjutna 
position som hansestad. Såväl Sverige som 
Danmark och tyska Mecklenburg gjorde 
anspråk på staden.

Krig, pest och elände
1300-talet innebar en rad bakslag för Visby. 
Staden drabbades hårt både av pesten som
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kom till ön 1350 och strax därefter av ytter
ligare ett krig.

Flera kungar och furstar tyckte att Hans
ans makt var alltför stor och var rädda att 
de enskilda ländernas självständighet skul
le minska eller helt försvinna. I Norden såg 
Danmark sin ledande ställning hotad vilket 
var en av orsakerna till att de nordiska rike
na bildade den så kallade Kalmarunionen 
i slutet av 1300-talet för att gemensamt stå 
emot Hansans makt.

Hansan ville däremot inte släppa ifrån sig 
något inflytande. När den danske kungen 
Valdemar Atterdag erövrade Skåne, Öland 
och Gotland åren 1360-1361 gick hansestä- 
derna i krig mot honom för att inte Dan
mark skulle bli för starkt. Men gotlänning
arna hade ingen chans mot den danske 
kungens här som bestod av vana yrkeskriga- 
re, medan den gotländska styrkan bestod av 
bönder. Valdemar Atterdag intog Visby och 
Gotland blev en dansk provins.

På 1400- och 1500-talet drabbades Got
land av både pirater och en långvarig eko
nomisk depression. Ön isolerades och havet 
som tidigare utgjort förutsättningen för öns 
blomstring blev en nackdel. Visborgs fast-

Sankt Görans kyrka utanför ringmuren tillhörde 
stadens hospital som tog hand om spetälska 
människor.

ning byggdes ut till en av Nordens största 
och användes av Erik av Pommern när han 
försökte återta kontrollen över sina riken.

Under hela 1500-talet pågick långa strider 
mellan svenskar och danskar. Även den tyska 
provinsen Schleswig-Holstein, med Lübeck 
i spetsen, blandade sig i konflikten och 1525 
intogs Visby av en lybsk här som plundrade 
och brände ner stora delar av staden, däri
bland många kyrkor och kloster. En kort tid 
därefter återtog danskarna ön på nytt.

År 1645 blev Gotland svenskt igen efter 
freden i Brömsebro. Nya satsningar gjor
des för att få igång handeln och utländska 
köpmän flyttade på nytt sin verksamhet till 
packhusen längs Strandgatan i Visby. Men 
det skulle dock dröja till 1700-talets andra 
hälft innan välståndet på allvar återvände 
till Gotland. Visby anfölls 1676 åter igen av 
dankarna som ockuperade Gotland fram 
till freden i Lund tre år senare. Innan dans
karna lämnade Visby jämnade de Visborgs 
fästning med marken.

Efter århundraden av krig hade stadens 
byggnader förfallit. På grund av den rådan
de depressionen hade kyrkoruiner, stads
mur och köpmanshus inte rivits för att ge 
plats åt någon ny bebyggelse. Visby var en 
ruinstad och ett tag fanns planer på att helt 
enkelt överge Visby och flytta handeln till 
Slite som hade en bra hamn på Gotlands 
ostkust.
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Ringmuren började byggas omkring 1250 och var klar hundra år senare.
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När Carl von Linné besökte Visby 1741 
imponerades han av kyrkoruinerna:

»Denna staden tycktes föreställa själva Rom 
i modell. Så många, sä stora och så präktiga 
kyrkor stodo nu över hela staden taklösa av 
tider och omskiften bragte till rudera; deras 
höga murar av fast huggen sten, utan till

sats av tegel; deras härliga pelare och konsti
ga valv vände vår åtanka pä denna stadens 
forna flor.«

Under det sena 1700-talet blomstrade han
del och näringsliv och ekonomin sköt fart 
igen. Packhusen längs Strandgatan byggdes 
om till bostäder för de bättre situerade och 
en rad pampiga köpmanshus uppfördes på 
ruinerna av de gamla.

Så småningom vaknade intresset för Vis
by som historiskt monument och de gam
la ruinerna började vårdas. I början av 1800- 
talet uppstod också den turism som senare 
blev en viktig näring för staden. Visbys kul
turliv utvecklades och ekonomin fortsatte 
att blomstra. Staden växte utanför ringmu
ren med nya bostäder, småindustrier, järn
vägsanläggningar och militärförläggningar.

Visby ringmur
Visby ringmur är den bäst bevarade stads
muren i norra Europa. Den är 3,5 kilome
ter lång och omgärdar hela den medeltida

stadskärnan. Muren tillkom under senare 
delen av izoo-talet, men har senare byggts 
på i omgångar. Arkeologiska undersökning
ar visar på ett särskilt intensivt byggande 
under tiden före inbördeskriget 1288.

Muren består av grovt tillhuggna kalk- 
stenshällar och alla förstärkningar och åter
uppbyggda ras tyder på att murens grund
läggning är dålig, att det är något av ett 
hafsverk, men 27 av de ursprungligen 29 
marktornen finns ändå kvar. Av de 22 häng
torn som låg som sadlar på murkrönet finns 
9 ännu bevarade.

Kruttornet vid hamninloppet är Visbys 
äldsta daterade stenbyggnad. Det är ett för- 
svarstorn som uppfördes i mitten av noo-ta- 
let som en fristående kastal. Tornet är fem 
våningar och 25 meter högt. Ingången lig
ger fem meter upp och kunde bara nås med 
stege. Sitt namn fick tornet på 1700-talet när 
kronan förvarade krut där.

Längs Sjömuren leder strandpromena
den förbi tornen Sprundflaskan och det 
oansenliga Jungfrutornet som tros ha fatt 
sitt namn efter dåtidens minsta rymdmått. 
Måttet i jungfru motsvarade 8,2 centiliter 
och användes senare som brännvinsmått. 
Vid ringmurens nordvästra hörn avslutas 
Sjömuren med hörntornet Silverhättan - 
taket var tidigare täckt av glänsande plåt, 
även om det antagligen inte var silver utan 
troligare blyplåt.
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Sommartid lockar Visby mänga turister.

Nordermur sträcker sig från Silverhättan 
till Norderport. På vägen dit passerar man 
Snäcktornet som är ett så kallat porttorn, 
tidigare försett med fallgaller som skydd 
mot angrepp med till exempel murbräckor. 
Bortanför finns ett 40 meter långt nedrasat 
murparti kallat Lübeckerbräschen. Somliga 
säger att det var här liibeckarna stormade 
staden 1525, andra menar att muren har ra
sat på grund av att denna del av muren är 
byggd på lera och att marken har rört sig. 
Öster om det raserade murpartiet står ett 
välbevarat marktorn, Tranhustornet, som 
under 1700-talet användes för trankokning. 
Sankt Göranstornet med den medeltida 
valvbron sätts i samband med Sankt Görans 
hospital som var en stor medeltida anlägg
ning med kyrka och sjukhus för spetälska. 
Nästa torn är Långa Lisa, som med sina sex 
våningar är det högsta av de bevarade mark
tornen. Det kraftfulla porttornet vid Nord
erport har spår av fallgaller och öppningar 
för hisslinor eller kedjor.

Östermur omfattar sträckan från Norder
port till Söderport. Här finner man några 
av ringmurens mest imponerande och väl- 
bevarade avsnitt. Öster om Dalmanstornet 
som 1784 byggdes om till spannmålsmaga
sin gör muren en vinkelrät knick, vid vad 
som är resterna av ett hus byggt före muren. 
Strax intill ligger den utskjutande kapon- 
jären Sparbössan varifrån man kunde avge

flankerande eld. Österport var troligen den 
viktigaste porten mellan landsbygden och 
staden. Delar av det mäktiga tornet ödelä
des i en omfattande brand 1610. Kvarntornet 
intill är det enda halvrunda tornet i muren, 
runt på utsidan, platt inåt staden. Namnet 
kommer av att man under perioder malde 
spannmål på handkvarnar i tornet.

I södra delen av Östermur ligger »Hu-
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set med målningarna«. I översta våning
en finns väggmålningar från 1500-talet, till 
övervägande del med växtmotiv, men man 
har även påträffat en skeppsbild från 1200- 
talet ristad i putsen. Valdemarsmuren är 
den mest legendomspunna delen av muren. 
Det sägs att Valdemar Atterdag, sedan Visby 
hade kapitulerat, lät riva en del av muren 
och genom öppningen tågade in i full slag
ordning med 13 ryttare i bredd. Efteråt bygg
des muren upp igen och försågs med en kre- 
nelering med 13 tinnar.

Södermur är mursträckan från Söderport 
till hörnet av Sjömuren. Här ligger bastio
nen Skansen och resterna av Visborgs slott.

Kyrkorna
Domkyrkan Sankta Maria är den enda av 
Visbys många medeltida kyrkor som beva
rats till nutiden. Den började byggas i slu
tet av noo-talet som kyrka för Visbytyskar- 
na med hjälp av pengar som samlats in från 
de tyska skepp som anlöpte Visby. Fram till 
slutet av medeltiden gjordes en del föränd
ringar men därefter har endast ett fåtal om
byggnader skett.

Bland de många kyrkoruinerna märks 
Helge Ands kyrka från 1200-talet, med åtta- 
kantigt långhus, så kallad oktogon, i två vå
ningar. Det sägs ha varit här som Albert av 
Riga, biskop och korsriddare, samlade sina 
pilgrimer och korsfarare inför kristnandet

Domkyrkan Sankta Maria.

Helge Ands kyrkoruin.
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av Baltikum runt år izoo. Från den övre vå
ningen har man en magnifik utsikt över 
havet och takåsarna, och den närliggande 
Sankt Nicolai kyrkoruin.

Sankt Nicolaus var en av Visbys mest 
praktfulla kyrkor, byggd i mitten av izoo- 
talet av dominikanermunkarna, eller svart
bröderna som de kallades på grund av sina 
svarta kåpor. Kyrkan som byggdes för att ära 
skyddshelgonet Nicolaus, sjömännens och 
köpmännens beskyddare, har höga, gotiska 
fönster och rosetter i tegel i gavelröstet. Av 
klostret som låg norr om kyrkan finns i dag 
inget kvar, men på kyrkans fasad finns spår 
efter klostergången.

Några kvarter bort ligger Sankt Clemens 
som är en av de äldsta kyrkorna, med delar 
som uppfördes i mitten på noo-talet. Vid ut
grävningar har man påträffat många gravar, 
både i kyrkan och på den intilliggande kyr
kogården, vilket tyder på att detta var en av 
Visbys viktigaste församlingskyrkor.

Samtidigt som svartbröderna byggde 
Sankt Nicolai kyrka lät gråbröderna, fran- 
ciskanermunkarna, uppföra klostret Sankta 
Katarina. Kyrkoruinen ligger på den sydväs
tra sidan av Stora Torget, mitt i Visby, och 
med sina ståtliga pelarrader och högresta 
gotiska valvbågar anses det av många vara 
stadens vackraste ruin. Kyrkan uppfördes 
först som ett enkelskeppigt långhus med 
kryssvalv men utvidgades under 1300-talet.

Sankt Nicolai kyrkoruin.

Sankta Katarina kyrkoruin.
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Visby är en mycket uppskattad, 
unik historisk miljö, modern och 
medeltida på samma gång.

Hansestaden Visby
Färdväg Färjetrafik finns från 
Nynäshamn och Oskarshamn. 
Flyglinjerna mellan Gotland 
och fastlandet trafikeras hela 
eller delar av året av flera flygbo
lag från Stockholm, Linköping, 
Göteborg och Ängelholm.

Mer information Läns
museet på Gotland, 
www.lansmuseetgotland.se. 
Länsstyrelsen på Gotland, 
www.i.lst.se. Gotlands kom
mun, tel. 0498-20 90 75, 
www.gotland.se. Turistbyrån i 
Visby, tel. 0498-2017 00.

Utvändigt är kyrkan ganska enkel, med 
mycket muryta, men interiören är desto 
praktfullare.

i Visby ligger det moderna och det med
eltida sida vid sida, historien är hela tiden 
tydlig och närvarande. Överallt i de sma
la gränderna står stenhus och kyrkoruiner 
som påminner om Visbys storhetstid som 
handelsstad.

Vibble
Endre/

Follingbo

Barlingbo

[alhemRoma
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Falun och 
Kopparbergslagen
I det historiska industrilandskapet i och kring 
Falun i södra Dalarna finns en lång tradition 
av gruvhantering och metallproduktion. Koppar
bergslagens månghundraåriga era av industrialism 
har lämnat många spår i trakten och har påverkat 
den tekniska, ekonomiska, sociala och politiska 
utvecklingen i Sverige såväl som i Europa.



livet i gruvan var hårt, smutsigt och 
varmt. Carl von Linné beskriver sitt besök 
i gruvan i sina anteckningar från den 17 au
gusti 1734:

»Utur denna grufva uppsteg en stadig rök 
hvilken ... lärde oss förstå att hela helvites 
beskrifning ...är tagen utur denna eller dy
lika grufvor. Aldrig har någon poet kunnat 
beskrifva ... helvetet så faseligt som det här 
synes...

Stora Kopparberget och 
Falun skrevs in på Unes- 
cos världsarvslista 2001. Ur 

Varldsarvskommitténs motivering:

»Det historiska industrilandskapet kring Stora 
Kopparberget och Falun utgör ett av de främsta 
områdenafiir gruvbantering och metallproduk
tion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, 
men har genom mänga århundraden haft ett 
starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social 
och politisk utveckling i Sverige och Europa.«

Föregående uppslag. Underflera hundra år var 
Falu koppargruva världsberömd fór sin koppar som 
bland annat blev tak på den franske kungens slott 
i Versailles.

I flera hundra år var Stora Kopparber
get världens största kopparproducent och 
i mitten på 1600-talet stod gruvan för två 
tredjedelar av världens kopparproduktion. 
Inkomsterna från Falu gruva tryggade Sve
riges ekonomi och gav landet en position 
som europeisk stormakt.

De styrande konstaterade att »Riket står 
och faller med Kopparberget!« Koppar från 
Falun exporterades ut i Europa och världen 
- taket på slottet Versailles till exempel kläd
des med glänsande koppar från Falun och 
när Spanien, Portugal, England, Holland, 
Tyskland och Sverige övergick till koppar
myntfot präglades mynten av falukoppar. I 
dag är Stora Kopparberget och landskapet 
runt omkring ett unikt minne över Sveriges 
tidigaste historia som industrination.

Det finns belägg för att gruvdriften var i 
gång på 1000-talet, men vetenskapliga ana
lyser talar för att kopparmalm utvanns re
dan på 800-talet och kanske ännu tidigare. 
En gammal sägen berättar om en bock vid 
namn Kåre vars horn färgades röda när han 
gned dem mot marken. När bockens hus
bonde en dag följde efter för att se varifrån 
färgen kom fick han syn på ett område med 
jord som var röd av koppar och järnockra 
och upptäckte på så vis malmfyndigheten.

Till en början sköttes gruvdriften sanno
likt främst av omkringliggande gårdar som 
bröt för husbehov till sina egna redskap
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Falu gruva vid slutet av 1700-talet. Akvarellerad linjeetsning av Johan Fredrik Martin.

men senast under 1200-talet växte troligen 
en mer organiserad form av gruvdrift fram. 
Bergsmännen samarbetade om driften och 
ägde andelar i verksamheten och var på så 
sätt föregångare till vår tids aktiebolag. Ur 
Stora Kopparberget växte sedermera Stora 
Kopparbergs Bergslags ab som under många 
år var Sveriges största industriföretag.

I ett privilegiebrev från 1347 ger kung 
Magnus Eriksson noggranna regler för såväl 
gruvbrytningen som bosättningen och han
deln inom regionen. Varje kopparsmältare

skulle till exempel smälta sex härdar i veck
an och för detta skulle han under året få säd, 
smör, fläsk, en slaktko till vintern, sill, salt 
och dessutom en viss kontant lön. En an
nan del av brevet slog fast förbudet mot vad 
vi i dag kan kalla fackföreningsverksamhet. 
Gruvarbetarna förbjöds att »ta sig sin för
man«. Den som gjorde sig skyldig till detta 
skulle straffas med fängelse och inte släppas 
ut förrän de bestämmande ville. Detta pri
vilegiebrev var länge normgivande för ord
ningen vid gruvan.
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På i6oo-talet hade Stora Kopparberget 
hunnit bli en stor arbetsplats. Som mest slet 
över 1300 gruvarbetare i Kopparberget. Med 
facklor och bloss lyste de sin väg i de mörka 
gruvgångarna där de gick med tunga bör
dor och laster på de hala stegarna. Det var 
hett »som i Helvetet« och de svettades »som 
vatten som rann ur en påse«, skrev Carl von 
Linné 1734.

Olyckor var vanliga, många miste livet 
i ras och fallolyckor och ju mer berget ur
holkades desto vanligare blev det att gång
ar rasade och begravde gruvarbetare. Gruv
drängen Fet-Mats Israelsson omkom i ett ras 
1677 och begravdes i stenmassorna. År 1719 
hittades kroppen - konserverad av koppar
sulfat som sipprat fram ur berget. Han var 
så välbevarad att han kunde identifieras av 
personer som mindes honom i livet. Detta 
fascinerade folk så till den grad att han före
visades i ett glasskåp ända fram till 1749 då 
han begravdes inne i kyrkan. På 182.0-talet 
togs benresterna upp igen och placerades i 
en låda på kyrkvinden. Först 1930 begravdes 
Mats på kyrkogården vid sydöstra kyrkomu- 
ren.

Någon riktig planering för brytning i 
Falu gruva fanns egentligen inte i äldre tid. 
Man följde malmstrecken dit de bar. Ingen 
hade riktig överblick över hela gruvan för
rän Olof Swart ritade Sveriges första gruv- 
karta 1629. Den föreställde Stora Koppar

berget och bestod av sju blad. Kartan var 
mer precis än de kontinentala gruvkartorna 
genom att varje nivå fick sitt eget kartblad.

Med hjälp av kartorna kunde brytningen 
effektiviseras ytterligare, tillsammans med, 
för den tiden, modern teknik. Stora Kop
parberget var centrum för dåtidens teknik
utveckling och många framstående veten
skapsmän var verksamma där, däribland det 
tekniska geniet Christopher Polhem som 
utförde en stor del av sin livsgärning vid 
Stora Kopparberget. Polhem konstruerade 
bland annat sinnrika system för långväga 
kraftöverföring genom hakspel, stånggång
ar, växlar och diverse anordningar för att 
uppfordra malm och effektivt pumpa upp 
vatten ur gruvschakten.

Aldrig bröts det mer malm än under 1600- 
talet. År 1650 bröts och smältes 20 321 skepp
pund råkoppar - drygt 3 000 ton - att jämfö
ras med Magnus Erikssons tid på 1300-talet 
då gruvan gav 70 ton koppar årligen. Mal
men smältes i de 130 hyttorna som fanns 
runt omkring i bygden och antalet bergs
män ökade till över sexhundra. Gruvan gav 
jobb åt många och Falun var en kort tid Sve
riges näst största stad.

1600-talet var gruvans verkliga blomst-

Besökare i Allmänna Fredens sal nere i gruvan.
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Stora Stöten bildades 1687 när skiljeväggarna mellan flera mindre gruvor rasade samman. 
Det stora dagbrottet är 400 meter långt, 350 meter vitt och 95 meter djupt.
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Adolf Fredriks lave byggdes över det 280 meter djupa Adolf Fredriks schakt 1845, 
men har sedan flyttats till sin nuvarande plats vid Stora Stötens rand.
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ringstid, men samtidigt var det början till 
nedgangen. Den intensiva gruvbrytningen 
ledde till upprepade ras och många dödsfall. 
Mellan 1664 och 1899 har mer än 800 gruv
arbetare mist livet i gruvan. År 1687 kom det 
stora raset. Skiljeväggar och bottnar i tre 
dagbrott föll ihop med ett dån och en väl
dig grop bildades. Århundraden av malm
brytning hade tunnat ut och underminerat 
hela gruvområdet, men som genom ett un
der skedde raset under midsommarhelgen 
när arbetarna var lediga. Dagbrottet som nu 
är 95 meter djupt och 350 meter vitt är känt 
som Stora Stöten.

Falu gruva var världens största koppar
gruva på 1600- och 1700-talet samtidigt som 
den också var Sveriges största guldgruva 
och näst efter Sala den största silvergruvan. 
Gruvbrytningen fortsatte ytterligare drygt 
300 år, men aldrig skulle produktionen av 
koppar uppgå till samma nivå igen. Är 1992 
ljöd den sista sprängsalvan i gruvan.

Såväl gruvbrytningen som hyttdriften 
krävde stora mängder ved och träkol och 
områdena nära Falun blev allt trädfattigare. 
Allt eftersom skogen avverkades fick bergs
männen söka sig allt längre bort för att få 
tag på ved. År 1607 beslöts att skydda sko
garna inom den närmaste så kallade Freds- 
milen. Avverkningsrätter köptes upp i Väs
terdalarna och timmer och kol flottades på 
Dalälven.

Den frätande roströken svepte in gruvans 
omgivningar i en gröngul dimma. Utsläp
pen från malmhanteringen gjorde att trä
byggnader i och omkring Falun svartnade 
och all växtlighet kvävdes. Varken träd, bus
kar, mossor eller ens gräs kunde överleva 
inom en radie av två och en halv kilometer 
från gruvområdet. När sagoförfattaren H. C. 
Andersen besökte Stora Kopparberget 1849 
skrev han efteråt: »Ingenstans fanns någon 
grönska, inte ett grässtrå stack upp ur vägre
nen, inte en fågel flög förbi.«

Staden vid gruvan
Redan under medeltiden var Falun en livlig 
tätort med ett myller av folk. På torgdagar
na samlades bergsmän, gruvdrängar, hytt
karlar, köpmän, bönder, fogdar och allehan
da löst folk på handelsplatsen, Falan, för att 
handla eller bara titta och kanske få sig en 
sup - brännvinet var nästan lika billigt som 
vatten och det fanns en krog i nästan varje 
kvarter.

Samhället växte med gruvan och vid 
stadsbildningen 1641 var Falun med sina 
6000 invånare Sveriges näst största stad ef
ter Stockholm.

Det fanns storslagna planer på att göra Fa
lun till en modern bergsstad med pampiga 
byggnader. Staden fick en ny stadsplan och 
en ny kyrka, men när gruvans produktion 
sjönk efter 1650, på grund av mindre malm-
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tillgång, många ras, ökad konkurrens och 
minskad efterfrågan, förblev många idéer 
oförverkligade. Svåra stadsbränder 1761 och 
1847 har dessutom ödelagt träbebyggelsen i 
centrum.

I Falun finns många byggnader och hela 
stadsmiljöer som berättar om liv och arbete 
vid gruvan. Vid själva gruvan ligger bland 
annat hjulhus, lavar, pivå, spelhus och andra 
verkstadsbyggnader samt de viktiga tjänste- 
bostäderna och administrationsbyggnader- 
na. Här finns också en restaurerad stånggång

- ett system av sammanlänkade stockar ge
nom vilket man kunde föra över kraft från 
vattenhjul till pumpar och hissanordningar. 
Falun med sin träbebyggelse, gruvan med 
sina varphögar och det väldiga dagbrottet 
Stora Stöten bildar en karg miljö i svarta, fa- 
luröda och lejongula färgtoner.

Gatunätet med sin rutnätsplan från 1646 
finns kvar och gruv- och hyttarbetarnas bo
städer finns bevarade i Faluns tre arbetar
stadsdelar i trästaden från 1700-talet - Els- 
borg, Gamla Herrgården och Östanfors.
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Hantverkargårdar och handelsgårdar hnns 
i stadsdelen Slaggen och ett antal vackra 
1600- och 1700-talshus i centrala Falun.

Platsen där Gamla Herrgården ligger till
hör en av de tidigaste bebyggda i Falun och 
omnämns redan på 1300-talet. Här drev kro
nan sitt eget hyttbruk - Borns hyttegård 
- på 1500-talet. I området finns byggnader 
från 1400-talet och framåt, men stadsdelen 
har till viss del kvar sin medeltida karak
tär. Hanrövägen som går genom området är 
sannolikt Faluns äldsta genomfartsled.

Vid Stora Torget ligger rådhuset från mit
ten av 1600-talet och Kristne kyrka som skul
le bli borgarnas kyrka i den nya staden. Inte
riören är ett barock- och renässansverk som 
domineras av dalablått och sandstensrött 
med förgyllda utsmyckningar. Vid Stora 
Torget ligger också Stora Kopparbergs Berg
slags kontor från 1766 som inrymmer den 
magnifika Bergslagssalongen från 1819.

Stora Kopparbergs kyrka, i utkanten av 
Falu innerstad, är sedan gammalt bergs
männens kyrka. Den uppfördes troligen un
der 1400-talet och är så vitt man vet Faluns 
äldsta kända byggnad. Kyrkan omnämns 
1471 i ett avlatsbrev som »Capella Montis 
Cupri« - Stora Kopparbergs kapell.

Längs Asgatan finns flera unika slagg
hus uppförda efter bränderna som drabba
de staden 1761. Dessa hus är byggda med en 
metod utvecklad av Eric Geister som inne

bar att man murade husen av flisad slagg 
och kalkbruk. Det största slaggstenshuset i 
Falun är Kronobränneriet som uppfördes av 
staten 1775 sedan kronan tillskansat sig mo
nopol på brännvinstillverkning. Bergslaget 
förvärvade byggnaden 1812 för att utnyttja 
den som spannmålsmagasin och handels
bod.

Kopparvågen som institution kom till på 
1540-talet för att kronan skulle kunna kon
trollera hur mycket koppar som bergsmän
nen hade tillverkat i sina hyttor och ta tull

Den flytande slaggen från masugnarna fick stelna 
i formar och kunde sedan användas till de typiska 
slaggstenshusen.

FALUN OCH KOPPARBERGSLAGEN | IO3



på denna. Det nuvarande huset uppfördes 
1774-75 efter att en tidigare vågbyggnad 
från 1633 hade förstörts i bränderna 1761. 
Vågböcker finns bevarade från 1633 fram till 
1873 när man upphörde med att väga kop
parn.

Till världsarvet hör också alla högar av 
gruwarp och enorma slaggvarp - berg av 
slagg från hyttorna.

Bergsmanslandskapet 
Hela landskapet som omger Falun är sam
manlänkat med gruvdriften. Här finns 
mängder av lämningar och miljöer som 
minner om bergsbruket - bergsmansgårdar 
och herrgårdar, hyttrester, gruv- och hyttar- 
betaregårdar och bergsmansgårdar är alla 
betydelsefulla avtryck i bergsmansbygden. 
Här finns också ett system av vattenleder 
- kanaler, diken och dammar - som styrde 
kraften till hyttornas blåsbälgar. Runt om
kring breder ett välbevarat odlingslandskap 
av ålderdomlig karaktär ut sig. »Lindbru
ket« eller »Falusättet« var ett mycket tidigt 
utvecklat växelbruk.

»Hyttor, ur vilka elden lågade, och som 
var omgivna av svarta slaggvarp, såg han 
överallt, inte bara i staden och dess närhet, 
utan i hela trakten,« skriver Selma Lagerlöf 
om bergsmanslandskapet i Nils Holgers
sons underbara resa genom Sverige.

För att kunna utnyttja kraften från det

rinnande vattnet anlades hyttor vid alla åar 
och bäckar. 1 närheten av hyttorna byggde 
bergsmännen också sina gårdar. Här var at
mosfären en helt annan än den stinkande 
miljön vid gruvan. Husen var ståtliga med 
rik utsmyckning och trädgårdarna var väl
skötta och prunkande, men även här åter
finns de karga,ogästvänliga arbetsmiljöerna 
som var enkla människors lott i livet under 
många hundra år.

I Knivaåns dalgång finns gott om rester 
av slaggvarp och hyttverksamhet. Här ligger 
också flera bergsmansgårdar, bland annat 
Gamla Staberg som är en av de mest välbe- 
varade bergsmansgårdarna i Kopparbergs
lagen. Det är en karolinsk bergsmansgård 
från slutet av 1600-talet med tillhörande ter
rasserad barockträdgård söder om den fa lu
röda, timrade mangårdsbyggnaden. Inspira
tion till barockträdgärden kan vara hämtad 
från Ludvig XIV:s Versailles och gården kall- 
las ibland för ett »Dala-Versailles«.

Sedan 1969 är en del av Falu gruva öppen 
för besökare. Anfarten heter ingångsbygg- 
naden till besöksgruvan och här leder his
sen ner i underjorden. På fasaden till bygg
naden, ritad av bergmästare Clas Wallman 
1812, finns symboler för några av de många 
mineral och produkter som kommit ur gru
vans djup. Gruvturen går genom gamla or
ter, via schakt och sänken i berget 60 meter 
under markytan.
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Bergets skilda mineraler och malmer representeras av olika symboler ovanför dörren 
till besöksgruvan. Den klassiska Falu rödfärgen företräds av cirkeln med tre prickar.
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Längs en mycket gammal och nött trapp- 
väg, kallad Hästtrappan, når man Bonaparts 
sänke. Om hästar verkligen har kunnat gå 
här är tveksamt, men säkerligen en del häst
skötare. Intill trappan syns en av alla de tim
merkistor som stöttar berget och hindrar 
det från att rasa. I Utbördingens sänke som 
är ett av de väldiga bergrummen i gruvan

kan man se spåren från brytmetoder som 
malmstreck, tillmaknings- och krutspräng- 
ningsteknik. Järnockra, kopparsulfat och 
kalk som sipprar ur bergväggen ger upphov 
till ett färgsprakande skådespel.

Genom Creutz schakt som går 208 me
ter ner i berget hissades malmtunnor, gruv
drängar och hästar upp och ner ur gruvans 
djup, och här pumpades vattnet upp ur gru
van. Allmänna Freden, som är besöksgru- 
vans största bergrum, rymmer fyllfat och 
luta, brytarstänger och knoster - redskap 
från den tidiga gruvdriften. Här finns också 
den kungliga gästboken som är en slät berg
vägg där kungar, drottningar, prinsar och 
prinsessor har skrivit sina namn vid besök 
i gruvan.

GRUVLANDSKAPET, STADSLANDSKAPET Och
bergsmanslandskapet representerar tillsam
mans en industrihistoria utan motstycke. 
Bygden är rik på minnen från den mer än 
tusenåriga verksamheten i landskapet kring 
gruvan, en verksamhet som har betytt myck
et för utvecklingen i Sverige och Europa.

Hästtrappan. Hästar användes i och kring gruvan 
fór att transportera malm och ved, och fór att driva 
hissar och pumpar. Hästarna hissades till en början 
upp och ner i gruvan varje dag men under 1700- 
talet anordnades även stall nere i gruvan.

IO6 I SVENSKA VÄRLDSARV FRAN ISTID TILL NUTID



Falun och Kopparbergslagen
Färdväg Kopparberget lig
ger i Falun, cirka 700 m väs
ter om Stora Torget. Gruvan 
med Världsarvshuset ligger in
till Riksväg 50 från Borlänge 
mot Söderhamn. Kommer 
man söderifrån via Hedemora 
eller Gävle eller norrifrån från 
Mora Rättvik finns vägskylt
ning på Riksväg 80 till gruvan. 
Västerifrån ansluter länsväg 293 
från Leksand till Riksväg 50 vid 
gruvan.

Öppettider Kopparberget med 
Falu gruva, Gruvmuseum och 
Världsarvshus är öppna året 
runt.

Mer information Falu gruva,

Gruvmuseum och Världsarvs
hus, tel. 023-78 20 30, 
www.kopparberget.com. 
www.visitfalun.se.
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Engelsbergs bruk
Engelsbergs bruk ligger idylliskt invidforsarna mel
lan sjöarna Snyten och Åmänningen strax söder 
om Norberg i Västmanland. Under 1700- ocb 1800- 
talen var detta ett av de för Sverige så viktiga järn
bruken, och att bruksmiljön är så välbevarad gör 
Engelsberg till ett helt unikt industriminne.



ENGELSBERGS BRUK ANLADES l68l Och V3E
på sin tid ett av de många järnbruk som gjor
de Sverige till en stormakt under 1700- och 
1800-talen - svenskt stångjärn svarade för 
hälften av allt järn i Europa och större delen 
av landets exportinkomster. Hammarslagen 
från smedjan har tystnat nu och masugnen 
har svalnat sedan länge, men vattnet forsar 
alltjämt fram genom luckdammen och den 
faluröda hyttan speglar sig i dammens mör
ka yta - tyst men stolt.

Engelsbergs bruk består av ett femtiotal 
olika byggnader från sent 1600-tal till bör
jan av 1900-talet då driften upphörde. An
läggningen omfattar förutom själva hyttan 
också smedja, brukskontor, arbetarbostä

der och industribyggnader samt en herr
gård med tillhörande park. Engelsberg är 
det enda bruk i Sverige som har kvar både 
byggnaderna och det mesta av den tekniska 
utrustningen. Vattenhjul, malmkross, blås- 
maskin och hammare fungerar fortfaran
de vilket gör världsarvet Engelsbergs bruk 
mycket speciellt.

Hela bruksmiljön är mycket välbeva- 
rad. Engelsbergs bruk är i stort sett bevarat 
så som det såg ut efter den allra sista om
byggnaden 1870. Längs bruksgatan ligger 
de ekonomibyggnader som hörde till jord
bruket - sädesmagasin, stall, svinhus och de 
två brukskontoren. Äldst är sädesmagasinet 
från sent 1600-tal, övriga ekonomibyggna
der är från 1700- och 1800-talen.

Engelsbergs bruk skrevs 
in på Unescos världsarvs- 
lista 1993.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 

»Engelsberg är ett enastående exempel på 
industrikomplexfrån 1600- till 1800-talet med 
viktiga tekniska lämningar, liksom intakta 
administrativa byggnader och bostadshus.«

Föregående sida. Herrsmedjan speglas i den 
stilla dammen.

Tidigjärnhantering
Redan före vår tideräknings början utvann 
man järn ur sjöar och myrar i Västmanland. 
Sjömalm och myrmalm smältes med hjälp 
av träkol i knappt meterhöga ugnar. Ef
ter några timmar kunde en porös slaggbe- 
mängd järnklump lyftas ur ugnen och bear
betas till brukbart järn med hjälp av slägga 
på en städsten intill ugnen. Det finns många 
spår av ugnar i Engelsbergs närhet vilket ty
der på en omfattande produktion av järn
föremål.

Under 1100-talet började bergmalm att 
brytas i Norbergs gruvor. Länge bröts den i
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/ Engelsbergfinns hela bruksmiljön bevarad, med alla kringbyggnader som hörde till bruket.

dagbrott med hjälp av så kallad tillmakning 
då man eldade på berget så att det sprack 
och malmen blev lätt att bryta loss.

Järn och koppar blev viktiga exportvaror 
i handelsutbytet med framför allt de tyska 
städer som tillhörde Hansan. Det blev en 
stor inkomstkälla för rikets stormän och 
för kronan som under 1300-talet lät reglera 
rätten att bryta malm. Genom erfarenheter 
från blästerbruket i den svenska Bergslagen

utvecklades masugnstekniken med hjälp av 
utländskt inflytande, och bergshanteringen 
blev en industri med rikets stormän som in
tressenter och ägare.

Med hjälp av vattenkraft blev blåsbälgar- 
na mer effektiva från att tidigare ha drivits 
med handkraft. Med effektivare blaster kun
de temperaturen höjas så mycket att järnet 
blev flytande. Masugnarna matades kon
tinuerligt med malm och träkol, och det
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smälta järnet tappades av med jämna in
tervall. Tackjärnet hade dock tagit upp så 
mycket kol att det inte längre gick att smida 
utan blev sprött när det bearbetades. För att 
minska kolhalten och göra järnet smidbart 
hettades tackjärnet upp i härdar och bear
betades med hammare, en process som kall- 
las fårskning. Järnet höggs sedan upp i små 
»järntackor«, så kallade osmundjärn.

Bergsman i Engelsberg 
Engelsberg har fått sitt namn efter hyttan 
Englikebenning - Englikas »byggning« - 
som sannolikt uppfördes vid forsen kring år 
1300. Englika var en tyskättad borgare som 
införskaffade ett markområde vid ån för att 
som bergsman bedriva järnhantering på 
platsen. Englikas sonson Engelbrekt skul
le sedermera bli känd som upprorsledaren 
och riksföreståndaren Engelbrekt.

En bergsman var en bonde som också 
sysslade med bergsbruk. När gruvdriften 
reglerades krävdes tillstånd att bilda gemen
samma arbetslag - bergslag - för att bryta 
malm.

Bergsmannens sysslor växlade med års
tiderna. Om hösten framställdes träkol i

I hyttan smältes malmen tillsammans med kalk
sten och träkol till tackjärn. Engelsbergs mulltim- 
merhytta är en av få bevarade i Sverige.

milor och på vintern bröt han malm i de 
gruvor där han hade andelar. Hyttan elda
des på om våren och malmen blev till tack
järn enligt den turordning som hyttlaget 
hade fastställt. Hyttan i Englikebenning var 
bara igång omkring en månad om året, men 
då tillverkades ungefår 500 kg tackjärn per 
dygn.

Bruket kommer till
Per Larsson Höök hette den man som 1681 
grundade Engelsbergs bruk. Han ägde ett 
flertal masugnar och hamrar/hammare i 
området och fortsatte att utöka sina ägor. 
Brukspatronen Per Larsson Höök blev sena
re adlad Gyllenhöök. Efter hans död såldes 
bruket till Anders Strömner, vars dotter var 
gift med Gyllenhööks son, Anders Gyllen
höök. Strömner överlät driften av bruket till 
sin måg, men Anders Gyllenhöök var inte 
särskilt framgångsrik som bruksledare. Bru
ket fick ekonomiska problem som bara väx
te och 1728 sålde Anders Strömner bruket 
till kapten Lorentz Niclas Söderhielm.

1700-talet blev brukets blomstringstid. 
Söderhielm var en driftig företagsledare 
som utvecklade bruket genom att bygga ut 
och köpa upp fler hyttor och dessutom utö
ka brukets smidesrättigheter. Smidesrättig- 
heterna kontrollerades sedan 1637 av Bergs
kollegiet, en myndighet som genom lagar 
och regler styrde bergshanteringen och be-
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Det strömmande vattnet gav kraft åt hammaren och blåsbälgen, och vattenhjulen 
kunde även tippa den tunga malmen ner i masugnen.
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stämde hur mycket järn som fick framstäl
las. Kvalitet och mängd kontrollerades i de 
statliga järnvågarna.

Herrgårdens huvudbyggnad brann ner 
1746, men byggdes upp på nytt. Under Sö- 
derhielms tid blev herrgården centrum för 
ett rikt sällskapsliv. Här hölls fester och mid
dagar med gäster från såväl omkringliggan
de bruk, som från huvudstaden.

Efter Söderhielms död 1759 förvaltades 
bruket först av hans måg och därefter av 
hans änka. År 177z övertogs det av sonen 
Lorentz Petter Söderhielm som fullborda
de herrgårdsanläggningen med den västra 
flygeln och två slaggstenspavilonger. Dess
utom byggdes hyttan om från grunden. 
Söderhielm ägde bruket fram till sin död 
1784.

Bruksdöden
Under 1800-talet inträffade en rad händel
ser som fick stor påverkan på den svenska 
järnindustrin. Storbritannien som hade lärt 
sig att utnyttja koks som bränsle vid fram
ställning av järn byggde snabbt upp en egen 
järnindustri och hotade på allvar Sveriges 
exportmarknad. Det svenska stångjärnet, 
fars kat i träkolshärdar, var fortfarande oö
verträffat i kvalitet, men för att klara av den 
ökande konkurrensen krävdes att metoder
na utvecklades ytterligare.

Engelsbergs bruk ägdes sedan 1828 av Ga

briel Casper Timm och hans hustru. Timm 
var inte sen att pröva nya tekniska innova
tioner. När hyttan byggdes om 1836 höjdes 
pipan, och man installerade en varmapparat 
som förvärmde luften, och en biåsmaskin 
som förde mer syre till härden. På 1840-ta- 
let fick hyttan en rostugn och Herrsmedjan 
byggdes om från grunden. Det så kallade 
tysksmidet ersattes av det modernare fran- 
che-comtésmidet och malmtransporterna 
från gruvan underlättades av den järnväg 
som invigdes 1856.

Engelsbergs bruk genomgick ett flertal 
ägarbyten men verksamheten kämpade en 
allt hopplösare kamp mot de stora moderna 
järn- och stålverken. Verksamheten upphör
de 1890 i Herrsmedjan och i nedre smedjan. 
Där inrättades i stället en fiskodling. Mas
ugnen fick en nådatid under första världs
kriget då det rådde stor efterfrågan pä tack
järn, men det skulle inte hålla i sig länge. 
Bruket såldes 1916 till generalkonsul Axel 
Ax:son Johnson som lade det under Avesta 
Jernverks förvaltning.

En ny, modernare smedja utrustad med 
sex härdar, ånghammare och elektriskt vals
verk togs i bruk 1917. Den nya smedjan var 
oberoende av vattenkraft och uppfördes i 
stället i närheten av järnvägen. Driften i den 
så kallade lancashiresmedjan pågick med 
vissa avbrott fram till 1925.

Under i960- och 70-talen genomfördes en
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restaurering av bruket och flera byggnader 
renoverades, däribland hyttan, Herrsmed
jan och herrgårdsanläggningen. Bruket med 
dess byggnader blev byggnadsminne 1974.

Herrgården
En allé av ask, lind och lönn leder upp till 
herrgården där den ligger på en kulle, lite 
ovanför den övriga bruksbebyggelsen. Hu
vudbyggnaden består av ett vitt, panelklätt 
timmerhus i två våningar med brutet så kall
lat mansardtak. Den flankeras av två falurö- 
da flyglar och, i linje med dessa, två tornrun
da slaggstenspaviljonger.

Den nuvarande herrgården byggdes 1746 
och ersatte då en äldre mangård som brun
nit ner. En del detaljer, bland annat någ
ra fantastiska tapetmålningar på väv, finns 
kvar från den ursprungliga inredningen, 
men herrgården genomgick en ganska om
fattande ombyggnad när Gabriel Casper 
Timm blev ägare till Engelsbergs bruk 1828. 
Han lät modernisera byggnaden efter den 
tidens stilideal, med kakelugnar och tryckta 
tapeter i empirestil. Huvudingången försågs 
med en magnifik portalomfattning och ko
lonner som bär upp balkongen. Även klock
tornet där ovan är från denna tid.

Den östra flygeln, kallad Engelbrektsfly- 
geln, är troligtvis byggd på 1600-talet och 
hitflyttad efter branden. Det röda timrade 
huset har rymt herrgårdens kök samt bo-

Engelbrektsflygeln från 1600-talet användes som 
kök till herrgården.

Genom upphettning i rostugnen renades järnet 
från svavel och andra föroreningar.
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De två slaggstenspaviljongerna, »lustgården och 
nödgården« användes som lusthus respektive dass.

stadsrum för tjänstefolket. Det var vanligt 
att köket, på grund av brandrisken, inte in
rymdes i huvudbyggnaden. Engelbrektsfly- 
geln är inredd med dekormålade tapeter 
och de nötta golvplankorna bär spår av lång 
tids användning.

Den västra flygeln, även kallad Söder- 
hielmska flygeln, uppfördes på 1780-talet av 
Lorentz Petter Söderhielm. Den har ett för
enklat säteri tak och är rödmålad för att gå i 
stil med Engelbrektsflygeln.

De två runda tornpaviljongerna uppförda

på 1780-talet i glimrande formgjuten slagg
sten bildar port till herrgården och under
stryker den under barocken så viktiga sym- 
metrin. Slaggteglet som skiftar i blått och 
grönt, och de svartmålade järnplåttaken 
understryker samhörigheten med Bergsla
gen. Det västra tornet är invändigt smyckat 
med väggmålningar i grisaille, gråtoner, och 
fungerade som lusthus, medan det östra tor
net var avträde, det vill säga dass.

Hyttan och Herrsmedjan 
Mulltimmerhyttan från 1778 är en av få be
varade i sitt slag. Ytterväggarna består av 
timmerstockar med ett mellanliggande la
ger av sten, sammanhållna av järnstänger. 
Masugnspipan har höjts vid två tillfällen 
under 1800-talet och mäter nu 12,6 meter.

Med hjälp av kraften från ett vattenhjul 
transporterades malmen i en liten vagn, 
malmhunden, från hyttbacken, uppför 
malmbanan och stjälptes i rostugnen. Röst
ningen drev ut vatten och kolsyra ur mal
men och renade den från bland annat sva
vel. Den färdigrostade malmen sköts i små 
vagnar ut på en träbrygga där den stjälp
tes ner i malmbåsen innan den kördes vi
dare till valskrossen. Den krossade malmen 
stjälptes ner i masugnen tillsammans med 
kol från kolboden. Före 1880 utfördes det
ta tunga arbete av koldrängar som släpade 
korgar med kol upp till masugnskransen.
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Det spröda tackjärnet gjordes smidigt genom upphettning och bearbetning med den 
stora hammaren.

Masugnen fylldes med malm, kalksten och 
träkol och den vattenhjulsdrivna blåsmaski- 
nen pressade luft förbi varmapparaten och 
vidare in i ugnskammaren. Det smälta jär
net samlar sig under ett slaggtäcke. Slaggen 
tappades i formar för att stelna till slaggte
gel och det vitglödande, flytande tackjär
net hälldes nedför järngatan till tack järns
formarna där det lämnades att stelna. Här i 
rådstugan som hyttans nedre del kallas sam
lades bergsmännen för att rådslå om tack- 
järnsblåsningen och hyttans skötsel.

Förutom mulltimmerhyttan och ham
marsmedjan fanns det även ett våghus, där 
kolet och malmen vägdes. I dagkarlsbygg- 
ningen eller »krogen«, som den också kall- 
lades, fanns utskänkning av brännvin samt 
övernattningsmöjligheter för dem som 
gjorde dagsverken på bruket.

Nedanför herrgården ligger Herrsmedjan 
där tackjärnet blev till stångjärn. Herrsmed
jan är en av de bäst bevarade i sitt slag. I 
smedjan färskades järnet, det hettades upp 
och bearbetades under smälthammaren.
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Herrsmedjan är en av de bäst bevarade i sitt slag.

Räckhammaren hamrade ut smältstycke
na till stänger. Den första hammarsmedjan 
byggdes här redan 1624 och fick sitt nuva
rande utseende vid en ombyggnad 1845.

Arbetarbostäderna
De bevarade arbetarbostäderna represente
rar och illustrerar olika boendeformer från 
järnbrukstiden. Det rådde en stark hierarki 
pä bruket, något som också illustreras i be
byggelsen. Bergsmännens och bruksarbe- 
tarnas boende skilde sig tydligt, i standard 
såväl som i stadsplaneringen. Bergsmän
nens gårdar präglas av en friare gruppering 
och har sin motsvarighet i en organisation

baserad på verksamhet delad mellan jäm
bördiga män. Arbetarbostäderna från 1800- 
talet består framför allt av flerfamiljshus i 
centrum av bruket. Några små enfamiljshus 
från mitten av 1700-talet har dock bevarats 
öster om ån.

DET VAR BERGSLAGENS NATUR SOm gav 
förutsättningarna för produktionen - det 
strömmande vattnet gav kraft år hamma
ren, skogen gav träkol som smälte järnet 
ur malmen som bröts i berget. Engelsbergs 
bruk berättar om en central period i Euro
pas industriella utveckling och räknas som 
ett av världens främsta industriminnen.
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Engelsbergs bruk
Färdväg Pendeltåg går till och 
från Västerås.

Öppettider Visning av bruket 
bokas under sommaren i 
Slaggarboden och övrig tid 
av Fagersta turistbyrå, 
tel. 0223-131 00, 
www.fagersta.se/turism.

Mer information Länsstyrelsen 
i Västmanlands län, 
www.u.lst.se.
I Slaggarboden, vid infarten, 
finns butik för hemslöjd och 
kafé, öppet under sommar
halvåret.
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Drottningholms
slottsområde
Pä Lovön utanför Stockholm ligger Drottningholms 
slott med tillhörande parker, trädgårdar och lust
slott. Området har kungliga anor från 1500-talet 
och slottsanläggningen har varje år hundratusen
tals besökare.



SLOTTETS FRAMSIDA VETTER mot Öster och 
den ljusgula fasaden speglar sig i Mälarens 
blåa vatten. På andra sidan slottet breder 
den strikt ordnade barockparken med sina 
fontäner ut sig mellan fyrradiga lindalléer. 
Intill ligger Drottningholms slottsteater, en 
av Europas bäst bevarade 1700-talsteatrar. 
Från foajén blickar man ut över parkland
skapet - dammar och slingrande kanaler 
mellan träd och grässlänter. I den anlagda 
parkens utkant ligger lustslottet Kina som 
ett fjärran eko från Orienten.

Drottningholms slott byggdes efter fran-

Drottningholms slottsom- 
råde skrevs in på Unescos 
världsarvslista 1991.

Ur Världsarvskommitténs motivering:

»Anläggningen Drottningholm - slottet, tea
tern, Kina slott och parken - är det bästa exem
plet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, 
representativt fór all europeisk kunglig arki
tekturfrån denna tid. Drottningholms slott är 
påverkat av franske kungens Versailles liksom 
många andra slott i Europa under denna tid.«

Föregående sida. Drottningsholms slott har sin 
huvudentré mot sjösidan.

ska förebilder i slutet av 1600-talet, en tid då 
Sverige kunde göra anspråk på att betrak
tas som en av Europas stormakter. Arkitekt 
var Nicodemus Tessin den äldre som rita
de slottet på uppdrag av drottning Hedvig 
Eleonora. Flera kungligheter har sedan dess 
satt sin prägel på slottet.

Drottningarnas ö
Drottningholms historia som sommarslott 
för drottningar börjar år 1579 då den prakt- 
älskande Johan III gav i uppdrag åt den bel
giske arkitekten Willem Boy att uppföra ett 
stenslott åt sin gemål Katarina Jagelonica. 
Området hade förvärvats tjugofem år tidi
gare av hans far Gustav Vasa och stenslottet 
byggdes ungefår på den plats där det nuva
rande slottet står i dag. Slottet lär ha bestått 
av ett tjugotal rum på nedre botten och en 
stor sal och tiotalet andra rum på övervå
ningen. Efter Katarinas död 1583 förföll slot
tet och Johan III vistades sällan där.

Efter ett flertal ägarbyten köpte änke
drottning Hedvig Eleonora slottet av sin 
svägerska, pfalzgrevinnan Maria Eufrosyne, 
Karl X Gustavs syster, för 22 000 daler silver
mynt 1661. Redan samma år, den 30 decem
ber 1661, ödelädes hela det gamla slottet av 
en brand. Nicodemus Tessin som var kung
lig arkitekt fick drottningens uppdrag att 
rita ett helt nytt slott.

Det nya slottet bestod av en rektangulär
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I barockträdgården råder ordning och strikt symmetri.

huvudbyggnad i tre våningar med flyglar 
åt norr och söder. Sidoflyglarna bildar två 
kringbyggda gårdar och avslutas med var 
sin kupolklädd rondell. Inspiration till ut
formningen, såväl utvändigt som invändigt, 
hämtade Tessin från sina tidigare studiere
sor i Italien och Frankrike.

Med hjälp av 400 man var hela huvud- 
byggnaden uppmurad inom två år. Ytterli
gare några år senare var tak, fönster och dör
rar på plats. För fasadernas utsmyckning 
anlitades stuckatören Giovanni Carove. För

den inre utsmyckningen svarade bland an
dra den holländske bildhuggaren Nicolaes 
Millich, bland annat för trapphusets staty
er föreställande Apollo, Minerva och de nio 
muserna.

Tessin den äldre dog 1681, men arbetet på 
slottet fortsatte under ledning av hans son, 
Nicodemus Tessin den yngre, tills slottet 
stod färdigt omkring år 1700.

Vid Hedvig Eleonoras död 17T5 övergick 
Drottningholm till Ulrika Eleonora den 
yngre, Karl XII:s syster. Hon dyrkade sin
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bror och tillförde slottet flera målningar av 
Karl XII:s generaler och faltslag.

Efter Ulrika Eleonoras död överlät Fred
rik I dispositionsrätten till Drottningholm 
som bröllopsgåva till den unga prinsessan 
Lovisa Ulrika av Preussen då hon förmäldes

Det magnifika trapphuset dekorerades på 1660-talet 
av stuckatörerna Giovanni Caveroni ocb Carlo 
Carove. Nicolaes Millich har gjort skulpturerna 
från den grekiska gudavärlden.

med kronprins Adolf Fredrik den 18 augusti 
1744 i Rikssalen på Drottningholm. Drott
ning Lovisa Ulrika var en god representant 
för det upplysta 1700-talet och bidrog till 
slottsanläggningarnas utveckling och för
skönande och hon utökade slottsområdet 
genom inköp av den intilliggande egen
domen Rinkeby. Slottet blev plats för alle
handa festligheter - musik, dans, skådespel, 
maskerader och vetenskapliga högtider. I 
början av 1750-talet lät hon bygga sin första 
teater.

På sin födelsedag den 20 mars 1753 instif
tade Lovisa Ulrika Kongliga Svenska Vit- 
terhets-academien, som en humanistisk 
motvikt till den 1739 inrättade Vetenskaps
akademien. Detta första sammanträde hölls 
i det dåvarande biblioteket, det rum som i 
dag kallas för Marmorkabinettet. Samma 
år tillkom på Adolf Fredriks tillskyndan det 
ursprungliga lustslottet vid Kina och Kan
tonbebyggelsen påbörjades på drottningens 
initiativ.

År 1777 tvingade Lovisa Ulrikas svaga fi
nansiella ställning henne att sälja en del av 
inventarierna och överlåta dispositionsrät
ten över Drottningholm till staten - som 
i praktiken var hennes son Gustav III. När 
Gustav därefter tillträdde lät han moderni
sera slottsanläggningen för att sätta sin prä
gel på området efter nya tiders stil ideal. Om 
somrarna flyttade han och hela hovet ut till
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Scalæ ac porliciis in R™H niatio ocaia «v jr« - «.u» m Keg«, pXf”TTMNGHOLM^NS,-Pempereti^
Umät ei» Europa Uea,

Perspektivskiss 
av trapphallen 
enligtförslag av 
slottsarkitekten 
Nicodemus Tessin 
den yngre. Bild ur 
Erik Dahlberghs 
Suecia antiqua et 
hodierna.
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Drottningholm och stannade fram till no
vember.

Under sina långvariga vistelser på Drott
ningholm utvecklade Gustav III ett fransk- 
påverkat kulturliv med ett entusiastiskt gyn
nande av teater, konst och litteratur. Efter 
kungens plötsliga död 1792 sattes snart kul
turlivet på Drottningholm på en tynande 
svältkost, med ett begynnande förfall av 
de olika anläggningarna som följd. Enbart 
1793 lär inte mindre än 124 äldre målningar 
ha överförts från Drottningholm till Grips- 
holm.

Byggnaderna började förfalla och före
mål såldes till vrakpriser vid auktioner. Un
derhållet försummades och barockträdgår
den förbuskades.

Förfallet fick pågå ända till 1846 då Oskar 
I påbörjade en upprustning av slottet. Som
maren 1856 ordnade han en mycket omta
lad fest för de skandinaviska studenterna 
tillsammans med ett uppbåd av ministrar, 
statsråd, hovfunktionärer med flera. Inför 
de i 200 gästerna höll han ett betydelsefullt 
politiskt tal om de skandinaviska rikenas 
framtid: »hatet har försvunnit och ... hä-

I Övre galleriet, eller Karl XI:s galleri,förhärligas 
konungen pä väggarna i Johan Philip Lemkes stora 
bataljmålningar och i takmålningarna av Johan 
Sylvius.

danefter är krig, skandinaviska bröder emel
lan, omöjligt«.

Två av Oskar II:s och drottning Sofias 
barn föddes på Drottningholm, nämligen 
Gustav - sedermera Gustav V - och målar- 
prinsen Eugen.

Gustav VI Adolfs stora intresse och kul
turhistoriska kunnande blev impulsen till 
en nära nog fullständig restauration av slot
tet, parken, trädgården och övriga anlägg
ningar från 1950 till 1973, bland annat under 
slottsarkitekten Ivar Tengboms ledning.

Drottningholms slott
Huvudentrén ligger mot vattnet och om 
entrén är stramt komponerad så är slottets 
trapphall något av det mest överdådiga och 
påkostade som Tessin den äldre någonsin 
skapade. Trapphuset dominerar slottets 
mittparti och upptar hela byggnadskrop
pens höjd. Nicolaes Millich marmorskulp
turer av de nio muserna möter på de olika 
trappavsatserna och i nischer i väggen finns 
även Apollo, deras beskyddare, och Miner
va, konstnärlighetens och vishetens gudin
na. Trapphuset öppnar sig även åt sidorna 
genom Johan Sylvius illusionsskapande 
perspektivmålningar och från lanterninen 
högst upp faller ljuset in mellan kulissarta- 
de moln.

Slottet har ungefår 220 rum i tre vånings
plan. Bland de mer remarkabla rummen,
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utöver trapphuset, ses drabantsalarna, Karl 
XI:s galleri, Ehrenstrahlsalongen och Hed
vig Eleonoras paradsängkammare - alla i 
barockens stil. Lovisa Ulrikas bibliotek är 
inrett av Jean Eric Rehn på ryöo-talet och vi
sar en övergång från barockens överdådiga 
och svulstigt ornamentrika stil mot det klas
sicistiska ideal som kom att dominera un
der Gustav Illrs tid.

Barockträdgården
Längst ner i trapphuset, från slottets huvud
entré, leder Perspektivgången genom hus
kroppen. Genom att gången blir smalare

Fontänerna i barockparken pryds av Adriaen de 
Vries bronsstatyer.

och kolonnerna på sidorna står allt tätare 
får man intrycket av att gången är längre än 
den egentligen är. Den mynnar ut i längdax
eln på barockträdgården som tycks sträcka 
sig till oändligheten.

Trädgården ritades av Nicodemus Tessin 
den äldre, men vid hans död 1681 var den 
knappt påbörjad och Nicodemus Tessin 
den yngre tog då över ansvaret för dess ut
formning.

I likhet med slottet har lustträdgården 
sina förebilder i samtidens franska slottsan- 
läggningar. Barockens trädgårdar var strikt 
tuktade och symmetriska. Parken är inde
lad i parterrer - symmetriska falt med oli
ka utformning - i stigande nivåer bort från 
slottet.

Närmast slottet ligger den så kallade bro
deriparterren. Broderierna är nu mindre in
vecklade än vad de en gång var - de snirk- 
liga mönstren har ersatts av enkla gräsfalt 
avgränsade med låga, hårt trimmade bux
bomhäckar och buskar. På både slottster
rassen och broderiparterren Hnns brons
statyer föreställande antika gudar. De flesta 
statyerna är avgjutningar av krigsbyten från 
svenskarnas erövring av Prag 1648 och från 
kriget mot Danmark 1659. Originalstaty-

Johan Hårleman, kunglig trädgårdsarkitekt, ritade 
den norra grinden till Barockträdgården.
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ESI

I Kina slott samsas västerländsk rokokostil med kinainspirerad dekor.

erna står numera i ett museum en bit från 
slottet. De är alla tillverkade av den holländ
ske konstnären Adriaen de Vries som var 
hovbildhuggare i Prag. Genom krigen fick 
Drottningholm Europas största samling av 
mästarens bronser.

Bortom broderiparterren och två trapp
steg upp ligger vattenparterren med fon
täner framför stöd murar med vattenfall. 
Bakom vattenkaskaderna finns boskéerna 
- låga, planterade trädgrupper av varieran
de form. Barockparken avslutas med en stor 
stjärnformad boské, där åtta smala stigar lö

per ut från dess mitt. Man har god utsikt 
över hela barockparken från vestibulen en 
trappa upp i slottet.

Kina slott
Till drottning Lovisa Ulrikas födelsedag den 
24 juli 1753 lät konung Adolf Fredrik upp
föra ett litet lustslott som han i hemlighet 
hade fört över till Drottningholm på flottar. 
Slottet började emellertid fort att angripas 
av röta varför drottningen efter endast tio 
år började uppföra det nuvarande Kina slott 
på samma plats. Slottet stod färdigt 1769
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Gula kabinettet pä Kina slott.

efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz.
Kina slott är ett exotiskt inslag i landska

pet. De röda fasaderna med utsmyckningar 
i grått och gult och det grönmålade, sväng
da taket för tankarna till Orienten. Stilen 
är i grunden fransk rokoko men med kine
siska och orientaliska inslag, något som var 
högsta mode under 1700-talet.

Det lilla lustslottet har tio rum på nedre 
botten och fem rum på det övre planet. Den 
åttkantiga entréhallen med sina marmore- 
rade väggar kallas Marmorsalen. På var sin 
sida om entréhallen ligger det röda respekti

ve det gula kabinettet. Rummen är utforma
de efter beskrivningar i samtida reseskild
ringar från Kina. Innanför Marmorsalen 
ligger Spegelsalongen med boaserade väg
gar i vitt och guld med infällda speglar. En 
del av rummen på Kina slott är inredda med 
handmålade, kinesiska sidentapeter och ki
nesiska och japanska föremål importerade 
genom det svenska ostindiska kompaniet.

Kina slott användes för mer informell 
samvaro. Det finns flera paviljonger i anslut
ning till slottsbyggnaden, också de i kinesisk 
stil. Confidencen som en av paviljongerna
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kallas inrymde en matsal där det fardigdu- 
kade matbordet hissades upp från våningen 
under. Detta innebar att middagssällskapet 
kunde äta ostört - »en confidence«.

Ganska snart föll slottet i glömska, och 
som så mycket annat på Drottningholm 
började det att förfalla mot 1700-talets slut. 
Pä 1990-talet restaurerades slottet fullstän
digt och man tog fram originalfårgerna och 
konserverade ristapeterna. Kina slott lever 
kvar som en av världens bäst bevarade roko
komiljöer med kinesiskt inslag.

I området kring Kina slott anlades en 
park med kastanjealléer som siktgator ut i 
det omgivande landskapet och rumsbildan- 
de boskéer av lindhäckar som bersåer för 
otvungen samvaro ute i det fria. Inuti bos- 
kéerna byggdes stora burar, voljärer, för exo
tiska fåglar, och längre bort anlades ett me
nageri. Där menageriet låg finns nu bara en 
damm, men en av voljärerna står kvar i för
ändrat skick.

Trädgården vid Kina bryter med barock
ens stramt tuktade växtlighet och dess idé 
om symmetri. Här finns en strävan mot ett 
friare parkideal, en stil som skulle nå sin 
kulmen med den engelska parkens ideal.

Vakttältet
I närheten av Kina slott lät Gustav III år 
1781 uppföra en tältliknande byggnad som 
förläggning åt vaktstyrkan - den lätta dra

gon corpsen. Vakttältet som är ritat av Carl 
Fredrik Adelcrantz är en timrad stuga klädd 
med plåt och målad för att likna ett turkiskt 
härlägerstält. I byggnaden, som har fönster 
endast åt baksidan, var två rum och hall och 
kök på nedre botten avsedda för manskap, 
och två rum och hall på den övre för befäl. 
Nu finns här ett park- och byggmuseum.

Kantonbebyggelsen
Som en följd av det starka intresset för ki
nesiska hantverksprodukter uppkom även 
idén att tillverka siden på Drottningholm. 
För detta ändamål och för andra nyttobeto- 
nade verksamheter, såsom svärd- och böss- 
tillverkning, lät Lovisa Ulrika åren 1753-1765 
uppföra bebyggelsen utmed den blivande 
Kantongatan - en spikrak väg väster om 
slottet i enlighet med de uppländska järn
brukens bruksgator.

Längs gatan uppfördes således bland an
nat en eggjärnsmedja, en bössmedja, en sil- 
kesstru m pfabrik, en sidenbandfabrik och 
en knyppelskola. Den för sidentillverkning
en nödvändiga mullbärsträdgården lär ha 
legat på Malmen norr om platsen där Drott
ningholms Wards hus ligger i dag.

Men varken mullbärsodlingarna eller 
textilindustrin kom någonsin att motsvara 
förväntningarna och lades ner efter tio år. 
Efter Adolf Fredriks död 1771 avvecklades 
även smedjorna.
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Vatten och stigar slingrar sig i den engelska parken. 
Drottningholms slottsteater i bakgrunden.

Malmen
Dagens bro över från Kärsön har samma 
sträckning som den bro Gustav III lät byg
ga på 1780-talet. När man passerat bron ser 
man till höger om vägen ett område som 
kallas Malmen. Här ligger Hertigarnas stall 
och kvarteret Långa raden med Kavaljers- 
byggnaden, Apotekshuset, Kanslihuset och 
Inspektorsbostaden. Längre upp i backen 
ligger Dragonstallet och ett flertal andra 
byggnader i ett reglerat vägsystem. I dag är

de flesta av dessa privatbostäder. Högst upp 
på kullen står den klockstapel som hör sam
man med Drottningholms slottskyrka.

Teatern
Drottningholms slottsteater är en av Euro
pas bäst bevarade 1700-talsteatrar. Både de
kor och scenmaskineri används fortfarande 

vid operaföreställningar.
Lovisa Ulrika var en drottning som upp

skattade det samtiden kunde erbjuda av 
kultur och underhållning, däribland teater 
och opera. Den första teaterbyggnaden på 
Drottningholm uppfördes 1754, men dm 
brann ner mitt under en föreställning någ
ra år senare. Panik utbröt då damernas om
fångsrika klänningar hindrade en snabb ut
rymning av salongen.

Arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz fick i 
uppdrag att bygga en ny teater på samma 
plats och 1766 invigdes den ännu bevarade 
slottsteatern - en långsmal byggnad i spar- 
smakad nyklassicism. Salongen som är de
korerad av Adrien Masreliez rymmer cirka 
450 sittplatser och med ett djup på 19 meter 
är scenen är en av landets djupaste.

Teatern upplevde sin storhetstid under 
Gustav llhs dagar. Sommartid uppträdde 
såväl franska aktörer som hovets amatörer 
och Operans och Dramatiska teaterns ar
tister med vanligen en operaföreställning i 
veckan.
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Drottningholms slottsteater hade sin storhetstid under Gustav III:s tid.
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Under Gustav III:s sista levnadsår uppför
des en foajé vid västra långfasaden. Arkitekt 
var Louis Jean Desprez. Här brukade Gus
tav III och hans hov äta frukost klockan tio 
under musik från läktaren, och salen kallas 
vanligen för Déjunersalongen.

Efter Gustav III:s död 1792 utnyttjades 
teatern endast ett fatal gånger under Gus
tav IV Adolfs första regeringsår. Under hela 
rSoo-talet gavs endast två föreställningar. Sa
longen var en tid söndagsskola och i foajén 
lagrade man potatis och spannmål.

På 1920-talet lyckades professor Agne Bei- 
jer entusiasmera till en allmän uppröjning 
och en insiktsfull och hänsynsfull restaure
ring av teatern, kulisserna och den trots allt 
mycket intakta inredningen. Då återställdes 
också Donato Stopanis scenmaskineri som 
ger möjlighet till fyra dekorväxlingar inför 
öppen ridå, rörliga vågor och åskmuller. Be
varade från Gustav III:s tid finns också ett 
trettiotal scenbilder och ett antal kulisser.

Varje sommar ges ett begränsat antal fö
reställningar för allmänheten då det finns 
tillfälle att återuppleva atmosfären i 1700- 
talsteatern.

Den engelska parken och Götiska tornet 
Den engelska parken som an lades under 
Gustav III:s tid har helt andra ideal än den 
franskinspirerade barockparken. Den eng
elska parken är mindre strikt och har natu

rens egen skönhet som ideal. Promenadvä
gar och kanaler slingrar sig sakta genom det 
böljande landskapet och för att förstärka 
den poetiska och romantiska känslan finns 
statyer utplacerade, ibland som små över
raskningar i terrängen. På en av öarna finns 
ett svanhus.

Pä en kulle ligger Götiska tornet i riddar- 
romantisk, götisk stil. Det ritades och upp
fördes av Louis Jean Desprez 1792, som en 
del av utsmyckningen i den engelska par
ken. Tornet med sina tre våningar och 124 
trappsteg kom att bli en av de första experi
mentstationerna för optisk telegrafi. På taket 
restes en sex meter hög stång försedd med 
flera vridbara armar som med rep kunde di
rigeras från tornets översta våning. Den för
sta sändningen ägde rum den 1 november 
1794 med en hyllning från Drottningholm 
till Gustav IV Adolf på dennes 16-årsdag. 
Från Götiska tornet skickades meddelandet 
via Traneberg och togs emot av telegrafis
ter med kikare och kodbok på slottstaket i 
Stockholm.

SLOTTEN, PARKERNA, TEATERN Och alla de

andra byggnaderna från 1600- och 1700-ta- 
let bildar en sällsynt välbevarad helhet, unik 
i Sverige såväl som internationellt. År 1981 
blev slottet den nuvarande kungafamiljens 
permanenta bostad och rummen i slottets 
södra del är reserverade för kungafamiljen.
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Drottningholms slottsområde
Färdväg Tunnelbanans grö
na linje mot Hässelby, gå av 
vid Brommaplan, därifrån går 
bussar som passerar Drott
ningholm på sin väg ut på 
Mälaröarna. Strömma Kanal
bolaget har dagliga båtturer 
från Stadshuskajen till Drott
ningholm under sommaren, 
tel. 08-587 140 00, 
www.strommakanalbolaget.com.

Öppettider Fastighetsverket, 
www.sfv.se, Drottningholms 
slott, www.kungahuset.se och 
Drottningholms slottsteater, 
www.dtm.se.

Mer information Sedan 1981 är 
slottet den nuvarande kungliga 
familjens permanenta bostad. 
Rummen i slottets södra del är 
reserverade för dess medlem
mar men i övrigt är slottet och 
parken till största delen till-

.Märst<
'Enköping

Vaxholr

iltsjöbadenÅkers styaxebruk0
Handen

Nykvarn
, Malmköping

Västerhanim

gängliga för besökare året om. 
Det finns även möjlighet att 
boka gruppvisningar, gå på gui
dade visningar, delta i temavis
ningar eller ta med barnen på 
en barnvisning. 
Slottsförvaltningen, 
tel. 08-402 62 80.
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Gammelstads
kyrkstad
I Gammelstad utanför Luleå finns Sveriges största 
och mest välbevarade kyrkstad. Men det är inte 
bara stugorna och den speciella bystrukturen som 
finns bevarad - även sedvänjan att fira kyrkbelg 
hälls levande i Gammelstad. Kyrkstadstraditionen 
är en typiskt norrländsk företeelse tned anorfrän 
medeltiden.

j



Från alla väderstreck löper vägar in i kyrk
staden. De första stugorna byggdes längs in
farterna, men efterhand som det blev allt 
trängre bebyggdes även marken däremel
lan. Då uppstod gränderna och de smala 
prången som ringlar genom trästaden på 
bergssluttningen.

Gammelstads kyrkstad består av över 400 
små röda stugor och ett par kvarter av bor- 
garstad samt den medeltida stenkyrkan mitt 
i byn. Från områdets högsta punkt - det vita

Gammelstads kyrkstad 
skrevs in på Unescos 
världsarvslista 1996.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 

»Gammelstads kyrkstad är ett enastående ex
empel pä den traditionella kyrkstad som finns 
i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett 
utomordentligt sätt anpassningen av traditio
nell stadsplanering till de speciella geografiska 
och klimatologiska förhållanden som råder i en 
svår naturmiljö.«

Föregående sida. 1 kyrkstaden möttes man under 
söndagar och stora kyrkhelger, men Gammelstad 
var också en plats där man höll ting, hade markna
der och träffade folk.

klocktornet från 1851 - har man en fin utsikt 
över världsarvet som hade en sådan betydel
se för handel, religion och social samvaro i 
Norrland.

Traditionen att fira kyrkhelg förekommer 
bara i Norrland och hänger samman med 
de stora och glest befolkade socknarna. Un
der 1400-talet bodde det farre än 3 000 per
soner i hela Luleå socken, ett område som 
då omfattade hela nuvarande Norrbottens 
län - en fjärdedel av Sveriges yta. Kyrksta
dens uppgift var att göra det möjligt för fol
ket i denna jättesocken att trots långa av
stånd regelbundet kunna gå i kyrkan. Flår 
hade allmogen sina enkla övernattningsstu- 
gor och här samlades man i samband med 
ting, marknader och kyrkliga högtider.

Gammelstads historia 
När Luleå socken bildades på 1300-talet sked
de det som ett resultat av kronans ekono
miska intressen i norra Sverige. Påven hade 
utökat antalet fastedagar vilket gynnade ex
porten söderut av strömming och lax från 
Bottenviken och de fiskrika norrlandsälvar
na, för fisk fick man äta under fastan.

Men freden mellan Sverige och Ryssland 
var osäker. Efter freden i Nöteborg 1323 var 
länderna fortfarande oeniga om gränsdrag
ningen i norr och den nationella kontrol
len över området var oklar. För att säkra 
sig Norra Botten skänkte svenska kronan
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De e»^/<? övernattningsstugorna gjorde det möjligt fór långväga sockenbor att delta 
i det kyrkliga och sociala livet i kyrkstaden.

mark i älvdalarna åt stormän från Mellan
sverige - med svensk lagstiftning, skattlägg
ning och kyrkobyggande skulle Norrbotten 
få en lokal samhällsorganisation av det slag 
som fanns i övriga Sverige och inordnas i 
det svenska riket.

Kyrkberget i Gammelstad ligger där Lu- 
leälven sammanstrålade med kustfarleden 
söderifrån och skärgårdsleden från Finland 
och Ryssland. Det var ett ypperligt läge för 
en marknadsplats och handeln med päls

verk och lax gjorde lulebönderna rika.
Birkarlarna var mäktiga bondeköpmän 

som skeppade Norra Bottens rikedomar 
som fisk, pälsverk och tjära till hamnar i ös
ter och söder. De hade privilegium på rätten 
till handel och skatteindrivning i lappmar
ken och många kunde skapa sig stora för
mögenheter.

Stenkyrkan uppfördes troligtvis under 
1400-talets sista årtionden och början av 
1500-talet. Den är ett imponerande bygg-
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Mer än 400 kyrkstugor ligger kring den senmedeltida stenkyrkan i Gammelstad. 
Klockstapeln från i8yi är ett relativt modernt inslag.
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nadsverk, som vittnar om bygdens ekono
miska välstånd, men även om Lule älvdal 
vid den här tiden var en rik bygd är det tro
ligt att kyrkobygget ändå innebar stora an
strängningar och uppoffringar för befolk
ningen.

Kring den medeltida kyrkan växte det 
upp ett samhälle. Plikten att gå i kyrkan 
krävde övernattningsmöjligheter och kring 
kyrkan fanns snart, förutom handlarnas bo
dar, en hel stad av sovstugor för långväga 
sockenbor.

I samband med reformationen under 
1500-talet ställdes höga krav på kyrksamhet 
och kyrklig undervisning av allmogen. Kyr
kan angav hur ofta sockenborna borde be
söka kyrkan och krävde att bönderna skulle 
vara väl insatta i kristendomen och Luthers 
lilla katekes. Förutom de långa högmässor
na höll prästerna husförhör i stugorna.

Under r6oo-talets början infördes närva
roplikt alla söndagar och övriga mässdagar. 
De bönder som inte kom till kyrkan döm
des till böter på 2 öre, men det sågs nog 
ofta mellan fingrarna på att deras pigor och 
drängar stannade hemma för att sköta om 
djuren. Det var trångt i stugorna och där 
fanns troligen ingen plats för arbetsfolket.

De smala passagerna mellan stugorna kallas 
»smog« på lulebondska.

Sveriges förste riksantikvarie Johannes 
Buréus blev också den förste att beskriva 
Luleå kyrkstad vid sitt besök här julen år 
1600:

»The draghe så at the koma fram dagen fór 
Juleafton och om Julafton hugga the ved och 
föra till sina stugur til vermen öfver helghen. 
Alle bönder hafva sijna stugur vidh kyrkian 
på en plass the kalla Bärghet 2, 3 fyre eller 
y om hvar stughu, thijt koma the hvar löger- 
dagh fór aftonsongens skull och dragha thäd- 
han om söndagzafton eller om Måndagen.«

Kyrkstugornas oregelbundna placering ta
lar för att de tillkommit efterhand och vid 
behov. Till en början grupperades stugorna 
efter ägarnas hembyar så att folk från sam
ma by hade stugor intill varandra. När plat
sen längs gatorna inte längre räckte fylldes 
även marken mellan vägarna av stugor och 
stallar. Mellan stugorna uppstod prång och 
smala passager - på lulebondska kallade 
smog - som ger kyrkstaden en säregen och 
levande form av medeltida typ långt efter 
att den egentliga medeltiden var slut.

På 1600-talet var kronan noga med att all 
handel skulle koncentreras till städer, där 
den kunde beskattas, och 1621 fick kyrksta
den med anor som marknadsplats formel
la stadsprivilegier när staden Luleå grunda
des. Ganska snart blev man dock tvungen
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att konstatera att hamnen på grund av land
höjningen inte längre var tillräckligt djup. 
Borgarna tvingades därför flytta sin stad 
närmare kusten samtidigt som kyrkstaden 
fick vara kvar. Denna uppdelning resultera
de i att man fick en Luleå Nya stad och en 
Luleå Gamla stad. Nordost om kyrkan i Lu
leå Gammelstad finns ännu några vinkelrä- 
ta kvarter med gårdar som har sina rötter i 
den korta stadsepoken på 1600-talet.

I slutet av 1600-talet ersattes tvånget att 
närvara alla söndagar med en för övre Norr
land särskild bestämmelse om kyrkotur. Be
stämmelsen slog fast att de som bodde en 
mil från kyrkan skulle närvara varje helg,de 
som hade två mil till kyrkan behövde bara

komma varannan helg och så vidare. Fortfa
rande delades det ut bötesstraff till den som 
försummade sin plikt. I den första kyrkstu- 
guordningen från 1695 fastställdes också att 
varje hemman skulle ha rätt till »en stufwa 
med kammare och förstufwa före« och ett 
stall.

De flesta av dagens mer än 400 bevarade 
kyrkstugor byggdes under 1700- och 1800-ta- 
let. Vanligast är en kammarstugor, men här 
finns också två-, tre- fyra- och femkammar- 
stugor avsedda för flera familjer. Kyrkstu- 
gorna har fortsatt att blandas med de bofas
tas gårdar och blandningen av stadsplaner 
är unik i kyrkstadssammanhang.

Attfira kyrkhelg
Plikten och tvånget är inte hela förklaring
en bakom kyrkstadstraditionens styrka och 
livskraft. Att träffas i kyrkstaden om helgen 
var en upplevelse - förutom det kyrkliga och 
andliga var kyrkstaden en plats för avkopp
ling och förnöjelse: här kunde man handla, 
uträtta ärenden, träffa folk, lyssna till skval
ler och knyta kontakter över bygränserna. 
Att träffas under kyrkhelgerna gav upphov 
till ett socialt liv helt annorlunda den var
dagliga bygemenskapen. Kyrkplatsens roll 
för äktenskapskontakter är vida omvittnad, 
särskilt märks seden med »nattfrieri« som 
tillät pojkar och flickor att sova tillsam
mans, fullt påklädda, i samma säng.
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Befolkningsökningen på i8oo-talet ledde 
inte till någon ökning i antalet stugor. I stäl
let skedde en uppdelning i ungdomshelger 
och gammeldomshelger, där de äldre hade 
byn för sig själva under jul och påsk samt 
tredje och fjärde böndagarna, och ungdo
marna träffades under nyår, trettondagshel- 
gen, pingst och midsommar samt under mi- 
kaelihelgen i september eller oktober.

Kyrkan mitt i byn
Den mäktiga stenkyrkan i Gammelstad är 
Norrlands största medeltida kyrka. Den 
byggdes i omgångar under 1400-talet och in
vigdes 1492 av ärkebiskop Jacob Ulfsson.

Ända in på 1600-talet bestod golvet av 
stampad jord med en del stenar och grav
hällar. På 1740-talet höggs fönster upp även 
på norra sidan och de andra fönstren vidga
des. Samtidigt vitmenades innerväggarna i 
ljusets och upplysningens namn. De medel
tida målningarna i koret doldes och glöm
des tills de i början av 1900-talet upptäcktes 
genom ett protokoll från 1737 och togs fram 
igen under ledning av blivande riksantikva
rien Sigurd Curman.

Kyrkan som ligger i Nederluleå socken 
har en mycket rik interiör och inredning. 
Korets senmedeltida målningar är troligen 
gjorda av någon av Albertus Pictors lärjung
ar. Högst upp i valvet finns åtta bedjande 
änglar och längre ner skriver Matteus, Mar

kus, Lukas och Johannes på sina evangelie- 
texter. Aposteln Petrus avbildas med en stor 
nyckel och Paulus med ett svärd. Framför 
Petrus står en pelikan och framför Paulus 
flyger Fågel Fenix ur lågorna. Målningarna i 
Pictors anda innehåller även en unik bild av 
Josef i fard med att bearbeta timmer.

Kyrkorummet från korskranket till orgel
läktaren bär en tydlig 1700-talsprägel med 
vita väggar, höga fönster och karolinsk ut
smyckning på predikstol och minnestav- 
lor. Predikstolen är gjord 1712 av träsnidaren 
Nils Jacobsson Fluur - överbelamrad med 
spiraler och figurer i rött, grönt, blått och 
guld.

Orgeln som invigdes 1971 är byggd av

GAMMELSTADS KYRKSTAD l I49



f |f;;
XI17/ émmI

Nederluleå kyrka från 1400-talet är Norrlands största medeltida kyrka.
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Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad och 
har 55 stämmor frammanade av 4200 pipor 
som varierar i längd från en halv centimeter 
upp till sex meter.

Men det mest magnifika i kyrkans in
redning är nog ändå altartavlan tillverkad 
i Antwerpen omkring 1525. Åtta scener med 
cirka 140 förgyllda figurer berättar om Jesus 
ursprung, uppväxt och korsfästelsen på Gol
gata. Här finns stormande folkmassor och 
förvridna kroppar, stor dramatik och per
sonlighet i varje ansikte - ett gyllene myller 
av kroppar, lidande och triumf. Nedanför al
tartavlan finns en målning som föreställer 
Jesus och apostlarna vid nattvarden.

I kyrkan finns också ett underligt stenklot 
med inristade tecken som ingen ännu lyck
ats tyda. Klotet som troligen är en så kallad 
löparsten, rundslipad av det virvlande vatt
net i en jättegryta, har ett band av tecken. In
skriptionen har av allt att döma haft ett ma
giskt syfte - ett av tecknen påminner om en 
symbol som finns på de samiska trolltrum
morna. Att stenen flyttats in i kyrkan kan ha 
varit ett sätt att locka tvekande samer dit in.

Kyrkan har spånklätt tak och tegeldekor 
på gavelröstena. Murarna består av åtmins
tone fyrtio olika stenarter natursten sam
manfogade med murbruk. I bogårdsmu
ren finns två stigluckor - ingångar - av vilka 
den norra är bevarad i ursprungligt skick. 
Stigluckornas igenmurade skottgluggar och

Herdarnas tillbedjan, detalj från altarskåpet. Skå
pet som är tillverkat i Antwerpen omkring 152.5 är 
en dyrbar klenod som församlingen betalade med 
5>oo mark silver.

en utsiktslucka i kyrkans östra gavel talar för 
att kyrkan använts som befästning i orosti
der. Nutidens bogårdsmur är en krympt ver
sion av den medeltida muren och i stället 
för att krönas av en palissad med skottglug
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gar täcks den av ett jordlager där hundratals 
backsvalor har sina bohål.

Det vitputsade klocktornet, ritat av lant
mätaren Erik Hollström, är uppfört 1851 och 
ersatte då en äldre klockstapel av trä som 
stod nordväst om kyrkan.

Betelkapellet ligger på andra sidan torget 
norr om kyrkan. Det är en vit byggnad från 
1806 som med sina nu försvunna gårdshus 
var kyrkbyns gästgiveri fram till 1909. Rege
mentets flytt till Boden 1907 och det stora 
motståndet från den framväxande nykter
hetsrörelsen ledde till gästgiveriets stäng
ning. In flyttade i stället baptistförsamlingen 
som gjorde om krogen till kapell. Numera 
finns här ett besökscentrum med turistbyrå, 
utställning och bildspel samt ett kafé.

Gästgården, Borgmästargården och Kap- 
tensgården samt ett flertal andra hus ligger i 
stadskvarteren öster om kyrkan. De kan inte 
dateras exakt men har sitt ursprung i 1600- 
talets borgarstad.

Margaretas Värdshus byggdes under 1800- 
talets första hälft, möjligen som komminis
terbostad. Huset har under huvuddelen av 
sin tid varit kärnan i en stor handelsgård 
och är i dag restaurang.

Sockenmagasinet omedelbart söder om 
kyrkan byggdes 1790. Här mottogs och lag
rades den skatt som allmogen lämnade 
till bland annat prästens lön. Från 1839 var 
byggnaden också ett magasin för utsäde från

goda år att användas då skörden slagit fel.
Sockenstugan, byggd 1754, är kyrkstadens 

fjärde i ordningen. Den har nyttjats som 
tingssal, häkte, kommunalkontor och mö
tessal och inrymmer i dag ett kafé som drivs 
av församlingen.

Separatiststugan användes som bönhus 
av separatisterna. Denna rörelse uppstod i 
början av 1800-talet som en protest mot kyr
kans nya böcker. Till sist separerade man 
från kyrkan och ordnade egna samman
komster.

många kyrkstäder revs eller brann ner 
under 1900-talets första årtionden. Av Sveri
ges totalt 71 kyrkstäder återstår i dag endast 
16 stycken och merparten av dessa är spill
ror av vad de en gång var. Världsarvet i Lu
leå Gammelstad är landets största och bäst 
bevarade kyrkstad. Vid midsommar varje år 
fylls stugorna av konfirmander men kyrk- 
traditionen upprätthålls i första hand av 
den äldre generationen som samlas några 
gånger om året för att fira helg med kyrko
besök och kyrkkaffe.

Religionen och kyrkan är grunden i kyrk- 
stadstraditionen, men med kyrkstaden har 
också sociala, kulturella, kommersiella, ju
ridiska och militära samhällsfunktioner ut
vecklats.

Utan denna utveckling skulle samhället i 
övre Norrland ha sett annorlunda ut.
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Gammestads kyrkstad
Färdväg Gammelstads kyrk
stad ligger cirka 10 km nord
väst om Luleå. Luleå Lokaltra
fik trafikerar dagligen sträckan 
Luleå-Gammelstad.

Öppettider Världsarvets besöks- 
centrum är öppet året runt, tel. 
0920-29 35 81,43 51 ii. Under 
högsäsong finns även guidade 
turer, www.lulea.se/ 
gammelstad/index.htm.

Mer information Länsstyrel
sen I Norrbottens län, 
www.bd.lst.se. Det finns flera 
restauranger, kaféer och hant- 
verksbutiker samt logi.

GAMMELSTADS KYRKSTAD | I53





Örlogsstaden
Karlskrona
Örlogsstaden Karlskrona i Blekinge grundades 
1680 som ett av den svenska stormaktstidens 
mest imponerande projekt. Flottbasen och de 
omgivande försvarsanläggningarna bildar en hel 
stad med pampig arkitektur och stadsplanering. 
Varvsanläggningen var en av den tidens allra 
modernaste och staden väckte stor uppmärksamhet 
i hela Europa under 1700-talet.



på några karga öar i Blekinge skärgård 
ligger örlogsstaden Karlskrona. Staden ka
rakteriseras av de mycket breda gatorna och 
det monumentala torget med ståtliga, of
fentliga byggnader. Stadsplaneringens rut- 
nätsplan följer klassiska ideal, medan de 
breda gatorna och de monumentala bygg
naderna bär barockens signum.

I Karlskrona har man producerat far-

Örlogsstaden Karlskrona

världsarvslista 1998.
Ur Världsarvskommitténs motivering:

»Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat 
exempel på en europeiskt planerad örlogsstad 
inspirerad av anläggningar i andra länder. 
Karlskrona bar i sin tur tjänat som förebildfór 
andra anläggningar med liknande uppgifter. 
Örlogs baser spelade en viktig roll under de år
hundraden när storleken på ett lands flottstyr
ka var en avgörande faktor i europeisk realpo
litik, och Karlskrona är den bäst bevarade och 
mest kompletta av dem som finns kvar.«

Föregående uppslag. Slup- och barkasskjulet upp- 
fördes 1786. Flottans mindre båtar drogs upp på 
slip och jordes direkt in på undervåningens slut
tande golv.

tyg ända sedan 1600-talet och staden rym
mer en mängd byggnader med koppling 
till varvsverksamheten - förråd, verkstäder, 
repslagarbana, torrdockor och olika officiel
la byggnader för administrationen. Diverse 
verksamheter nödvändiga för örlogsvarvets 
försörjning, bland annat kvarn, bageri, an
läggningar för att torka kött, beklädnads- 
verkstad och offentliga inrättningar som 
sjukhus, apotek och badhus finns också. 
Dessutom är staden omgiven av kastell, fort 
och andra befastningsanläggningar som 
skydd mot angrepp utifrån.

Karlskrona ritades som flottans nya mi
litärindustriella centrum för att hålla ihop 
och försvara Sverige som dä hade provinser 
runt hela Östersjön. Örlogshamnen och be
fästningarna byggdes parallellt med staden, 
och varvet utrustades med för den tiden ul
tramodern teknik. Genomförandet av hela 
denna storslagna idé gjorde att Karlskrona 
länge var rikets största arbetsplats.

Världsarvet består av befästningar, örlogs
varv och örlogshamn, den militära och den 
civila staden samt några anläggningar i om
givningen som har haft betydelse för örlogs- 
basens försörjning.

Historik
Mot slutet av 1600-talet var Sverige en mi
litär stormakt som styrde över stora områ
den kring Östersjön - riket omfattade dä

156 I SVENSKA VÄRLDSARV FRAN ISTID TILL NUTID



även nuvarande Finland, Estland, Lettland 
och delar av norra Tyskland. För att behål
la kontrollen över Östersjön behövdes en 
stark och välrustad flotta, och Blekinges öst
ra skärgård, mitt i det stora väldet, utsågs till 
det mest strategiska läget för en flottbas.

Vid Trossö,en karg och bergig skärgårdsö, 
fanns plats för en stor, skyddad hamn innan
för en smal och djup inseglingsled som lätt 
skulle kunna försvaras mot angrepp. Om
rådet var isfritt under en stor del av året 
och örlogsbasens sydliga lokalisering skul
le dessutom underlätta en försvenskning av 
de tidigare danska landskapen.

Den nya anläggningen planerades som en 
sammanhängande helhet med befästningar, 
hamnar och skeppsvarv, samt en civil stad 
för handel, proviantering och administra
tion. På hösten 1679 påbörjades arbetet med 
den nya staden och eftersom Karl XI var 
kung fick staden namnet Karlskrona.

Örlogsbasen med omgivande försvarsan
läggningar började uppföras under ledning 
av Erik Dahlbergh. För stadens offentliga 
byggnader tog Dahlbergh hjälp av Nicode- 
mus Tessin den äldre vars son, Nicodemus 
Tessin den yngre, fortsatte arbetet efter sin 
fars död 1681.

År 1680 fick Karlskrona stadsprivilegier, 
vilket bland annat innebar rätt att bedriva 
handel. För att gynna handel och befolk
ningstillväxt i den nya staden tog kungen

Karl XI har fått ge namn åt Karlskrona och står 
staty på Stortorget.

samtidigt bort grannstädernas stadsprivi
legier. På så sätt blev borgare och köpmän 
från Ronneby och Kristianopel tvingade att 
flytta till Karlskrona.

Till staden flyttade också många tyskar, 
framförallt handelsmän som ville ta del av 
den växande ekonomin. Från finska Öst
erbotten och Skeppsholmen i Stockholm 
hämtades båtbyggare, repslagare, segelsöm- 
mare och annan arbetskraft som behövdes 
på örlogsvarvet.

Karlskrona var en av stormaktstidens all
ra största satsningar, staten investerade stora 
summor pengar i det imposanta projektet 
och på kort tid växte Karlskrona till en stor-
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Polhemsdockans avancerade konstruktion väckte internationellt uppseende när den var 
klar 1724. Wasaskjulet gav plats fór byggen av riktigt stora krigsskepp.

stad med den tidens mest moderna flottbas. 
Under tidigt 1700-tal var detta rikets cen
trum för tekniskt nyskapande, där bland an
dra Christopher Polhem försåg varvet med 
en ny torrdocka och slipar.

På 1770-talet inleddes en ny epok i örlogs- 
basens historia under den nye varvschefen 
Fredric Henric af Chapman, af Chapman 
som var född i Göteborg och tillhörde en 
engelsk skeppsbyggarsläkt hade studerat 
skeppsbyggnad vid franska, holländska och 
engelska varv och i Finland hade han skaffat 
sig ingående kunskaper om skeppstimmer.

af Chapman effektiviserade varvet genom 
nya matematiska metoder för skeppskon- 
struktion. Han ändrade också pä tillverk
ningen av örlogsskeppen och standardise
rade tillverkningen i ett fåtal fartygstyper 
- i stället för ett skepp var tredje år kunde 
varvet producera tjugo skepp pä samma 
tid. Den uppskruvade takten var nödvändig 
med tanke pä varvets uppdrag - att skapa 
en helt ny flotta inför Gustav III:s planera
de krig.

Krigsplanerna gav medvind åt staden. 
Varvsindustrin gick på högvarv och det om-
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givande landet blomstrade. Karlskrona var 
under senare delen av 1700-talet rikets tredje 
största stad.

Carl August Ehrensvärd som blev ny över
amiral i Karlskrona 1784 var en man med 
stort konstnärligt och filosofiskt intresse. In
spirerad av kontinentens nyväckta intresse 
för antikens arkitekturideal ritade han till
sammans med af Chapman många av ör- 
logsbasens imponerande byggnader, exem
pelvis Mönster- och modellsalsbyggnaden, 
Bildhuggareverkstaden och Inventariekam- 
mare I.

Den 17 juni 1790 ödeläde en brand stora 
delar av centrala Karlskrona och 17 officiella 
byggnader och 396 gårdar brann ner. Efter 
branden ersattes trähusen i flera fall av hus 
i sten, men trä dominerade fortfarande sta
dens byggnader.

Under 1800-talet planterades träd längs 
många av stadens gator och paradgatorna 
omvandlades till avenyer och esplanader. 
Flera parker anlades, däribland Amirali
tetsparken som kom till efter det att örlogs- 
basen och varvet på Trossö 1887 fick järn
vägsförbindelse med fastlandet genom en 
tunnel under centrala Karlskrona.

Mot slutet av århundradet ersattes trä
skeppen av fartyg med järnskrov och i stäl
let för segel kom fartygen att drivas med 
ångkraft. Fregatten Jarramas som sjösattes 
den i februari år 1900 blev det sista segel-

Segelfartyg används fortfarande som skolskepp. 
Ombord på skonerterna Gladan och Falken får 
marinens unga kadetter lära sig sjömanskap.
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fartyget som byggdes vid örlogsvarvet. Den 
nära 40 meter långa fullriggaren är byggd 
i stål och bevaras i dag som museifartyg i 
Karlskrona.

Örlogsvarvet i Karlskrona skiljdes 1961 
från den militära organisationen och bilda
de ett statligt bolag med civil ledning. Se
dan 1990 är varvet dotterbolag till Kockums 
AB i Malmö som i sin tur har tyska ägare. 
Efter det senaste försvarsbeslutet 2005 är 
flottans huvudbas, Marinbasen, förlagd till 
Karlskrona.

Staden
Stadsplaneringen bär klassiska drag i gator
na vilkas rutnät täcker hela Trossö. Den ci
vila staden har sitt centrum vid Stortorget 
som är den högst belägna platsen på ön. 
Detta är ett av barockens mest grandiosa 
försök att skapa en offentlig plats jämförbar 
med de allra ståtligaste av franska och ita
lienska förebilder.

Här ligger det pampiga rådhuset med 
tempellik portik. Rådhuset fanns med i den 
ursprungliga stadsplanen från 1683, men 
uppfördes först efter stadsbranden 1790 och 
den ståtliga tempelportiken, som visserli
gen fanns med i originalritningarna, till
kom så sent som 1905.

På andra sidan torget ligger Fredrikskyr
kan som ritades av Nicodemus Tessin den 
yngre på 1690-talet. Kyrkan är en basilika

Trefaldighetskyrkan.

med latinsk korsplan och som förebild för 
fasadernas utformning står Santa Trinitå 
dei Monti i Rom. Kyrkan började byggas år 
1720 och invigdes 1744. Lars Wahlbergs re
konstruerade orgel från 1764 har 31 stäm
mor som drivs av 6 stora bälgar.

Även den magnifika Trefaldighetskyrkan 
vid torgets södra del är ett verk signerat Ni- 
codemus Tessin den yngre. Kyrkan som har 
Pantheon i Rom som förebild är en åtta- 
kantig centralkyrka med lejongula fasader, 
koppargrönt kupoltak och en mäktig por
tik med fyra kolonner. Den började byggas 
1697 och invigdes 1709, men var inte helt fär
digbyggd förrän femtio år senare. Trefaldig
hetskyrkan var ursprungligen den tyska för-
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Amiralitetskyrkan (Ulrica Pia).

samlingens kyrka och kallas därför även för 
Tyska kyrkan. Tillsammans med Fredriks
kyrkan räknas Trefaldighetskyrkan till den 
klassiska, romerska barockens främsta mo
nument i Sverige.

Tvärs över gatan ligger Vattenborgen, en 
vattenreservoar i gestalt av en normandisk 
borg. När den uppfördes 1863 innebar det 
ett stort framsteg för hälsotillståndet i Karls
krona som sedan länge led brist på tjänligt 
färskvatten. Via ledningar fylldes Vattenbor
gen med vatten från Lyckeby norr om sta
den.

Ytterligare en äldre kyrka ligger nära ör- 
logsbasens område, mellan Bataljon af Trol
le och bastion Aurora. Amiralitetskyrkan,

även kallad Ulrica Pia, invigdes 1685 och 
hade plats för 4000 personer. Den rödmå
lade kyrkan är uppförd helt i trä och har 
formen av ett grekiskt kors. Vem som ritat 
kyrkan är inte klarlagt men mycket talar 
för att Erik Dahlbergh är arkitekten bak
om kyrkan som än i dag är Sveriges störs
ta träkyrka. Kyrkan uppfördes som ett pro
visorium och var tänkt att ersättas av en stor 
stenkyrka, men av ekonomiska skäl blev det 
aldrig av.

Örlogsvarvet
Från Stortorget leder södra Kungsgatan till 
Amiralitetsparken. Här står Amiralitets- 
klockstapeln som restes omkring 1699 och 
som var örlogsvarvets »vällingklocka«, syn
lig över hela området. Vidare söderut pas
serar man Högvakten, porten in till örlogs- 
basen, uppförd 1821-26 i nyklassicistisk stil. 
Nu ser man ut över den stora hamnbassäng
en skyddad utåt av öarna Lindholmen och 
Söderstjärna. Här ligger Kölhalningsbro- 
arna som anlades 1685-86 och alltså tillhör 
varvets äldsta delar. Under kölhalningen 
krängdes fartygen kraftigt för att de delar 
som låg under vattenlinjen skulle bli åt
komliga för underhåll.

På höger hand ligger sedan Mönster- och 
modellsalsbyggnaden utsmyckad med en 
ståtlig tempelgavel med åtta vita träkolon
ner. Byggnaden är uppförd vid mitten av
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Repslagarbanan från slutet av 1600-talet är Sveriges längsta träbyggnad.

1780-talet för förvaring av modeller av alla 
skepp och konstruktioner som byggdes vid 
örlogsvarvet.

Vägg i vägg ligger Materialförråd I och 
III från början av 1780-talet. Här inrym
des bland annat kompassmakareverkstad, 
snickareverkstad, målareverkstad, rum för 
mått- och viktjustering, årbod, blygjuteri, 
samt nagel-, knap- och kilverkstad.

Mellan Materialförråd I och III ligger 
Chapmanporten som leder in till en herr-

gårdsliknande byggnad uppförd 1781-82 för 
af Chapman, som bodde där fram till sin 
död 1808. Huvudbyggnaden var sedan tjäns- 
tebostad för varvscheferna fram till 1961.

Alldeles intill ligger Bildhuggareverk
staden, en rödmålad verkstadsbod försedd 
med en gråmålad tempelvägg i trä, prydd av 
en maskaron, ett grimaserande träansikte. 
Byggnaden var arbetsplats för amiralitets- 
bildhuggaren Johan Törnström i slutet av 
1700-talet.
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Insprängd i berget på Lindholmen finns 
en skeppsdocka konstruerad av Polhem 
1717-1724. Polhemsdockan väckte inter
nationell uppmärksamhet för sin storlek, 
placeringen och den avancerade konstruk
tionen - i stället för att, som på andra håll, 
utnyttja tidvatten för att fylla och tömma 
dockor använde Polhem handdrivna pum
par för att torrlägga bassängen. Bredvid Pol
hems sinnrika skeppsdocka ligger Wasaskju- 
let som restes 1763 och gav plats för byggen 
av krigsskepp om upp till 70 kanoner.

På Lindholmen ligger också Repslagar- 
banan, där man tillverkade olika typer av 
tågvirke för de seglande fartygen. Repsla- 
garbanan är uppförd på 1690-talet och en 
av Karlskronas äldsta bevarade byggnader. 
Med sina 300 meter är den också Sveriges 
längsta träbyggnad.

I västra varvsomrädet ligger Femfinger- 
dockorna, byggda åren 1758-1856. Från bör
jan var anläggningen tänkt att bli en gigan
tisk sjöarsenal med 31 torrdockor placerade 
i solfjäderform och två stora mastkranar. Av 
de planerade dockorna byggdes aldrig fler 
än fem.

Gamla mastkranen i tegel alldeles intill 
är 42 meter hög och har kranhuvud av trä 
klätt med koppar. För att avmasta de allra 
största skeppen krävdes 96 man till att driva 
kranens fyra gångspel.

Stumholmen
På Stumholmen öster om Trossö ligger 
många av Karlskronas byggnader för pro- 
viantering och förvaring. Här ligger också 
Marinmuseum, med samlingar och utställ
ningar kring örlogsflottan och varvet, samt 
ett besökscentrum för världsarvet.

En av de första byggnaderna som mö
ter besökaren efter Stumholmsbron är ett 
»corps de garde« - en av landets få bevara
de vaktbyggnader från 1700-talet. Slup- och 
barkasskjulet där bakom är en av Karlskro
nas märkligaste byggnader med en takkon
struktion sammansatt av tio sadeltak som 
korsar varandra. Byggnaden uppfördes i 
mitten av 1780-talet för vinterforvaring av 
flottans mindre båtar.

Söder om brofästet ligger Kronobageriet 
som bakade hårda »knaks« för sjöresorna 
och mjuk »ankarstock« för folket i land. Hu
set byggdes under 1730-talet i tre våningar 
men byggdes om år 1908 och fick då en vå
ning till och användes som beklädnadsför- 
råd fram till 1990-talet när byggnaden inred
des till flerbostadshus.

Beklädnadsverkstaden intill byggdes 1921 
och är ett exempel på 1920-talets industri
arkitektur med tydliga klassicistiska drag. 
Även här finns numera bostadslägenheter.

Desinfektionshuset ligger på den tidiga
re avskilda Laboratorieholmen. Byggnaden 
uppfördes när den hemvändande flottan ef-
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Befästningstornet Godnatt vid Karlskronas inlopp.
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ter fälttåget mot Ryssland åren 1788-90 för
de med sig »fältsjukan« till Karlskrona och 
omkring 10000 invånare dog. Den proviso
riska sjukhusinrättningen permanentades 
senare och blev ett av Sveriges första kolera- 
och epidemisjukhus.

Befästningar
Orlogsstaden Karlskrona planerades redan 
från början som en befäst stad. På var sin 
sida av sundet mellan Aspö och Tjurkö lig
ger Drottningskärs kastell och Kungsholms 
fort som skyddar inloppet till staden.

Drottningskärs kastell uppfördes i hu
vudsak under 1600-talets sista årtionden 
och anses vara en av den svenska fortifika
tionens främsta skapelser, ett komplett och 
välbevarat försvarsverk med fyra bastioner, 
kommendantbostad på borggården och en 
stor donjon med batteridäck, krutmagasin 
och förläggning.

Kungsholms fort började byggas på 1680- 
talet och omfattar en mängd byggnadsverk, 
som Donjonen i tre våningar med flanke
rande torn, Norra befästningen samt Stora 
och Lilla kruthuset. Fortets muromgärdade 
och cirkelrunda hamn från 1830-talet är en 
av de mer säregna miljöerna i Karlskronas 
fästningsverk.

Längre in ligger befästningstornen Kurr- 
holmen och Godnatt uppförda åren 1857-63. 
Artilleriets tekniska utveckling gjorde dessa

i

Bastion Aurora med klocktorn på nordvästra hörnet.

båda befästningstorn omoderna redan un
der byggtiden - murverken kunde inte stå 
emot en beskjutning från de nya kanoner
na med bland annat rafflat eldrör - varför 
befästningsplanen, som omfattade flera lik
nande torn aldrig fullföljdes. Befästningar
na och kruttornen på Koholmen, Mjölnare- 
holmen och Ljungskär närmare Karlskrona 
är alla byggda under 1700-talet och början 
av 1800-talet.
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Till själva stadens, varvets och hamnens 
försvar byggdes bastioner som upphöjda, 
muromslutna befästningar. Bastion Aurora 
på Trossös östra sida uppfördes på 1700-talet 
och har ett täckt galleri med skyttegluggar 
och ett utskjutande torn, en så kallad kar
nap, med klocktorn på i det norra hörnet. På 
insidan rymmer bastionen kaserner för de 
sjömän från handelssjöfarten som periodvis 
hyrdes in i örlogsflottan, och en park. Bas
tion Kungshall på Stumholmen uppfördes 
i mitten av 1680-talet.

I kvarteren norr om Varvsgatan kan man 
se de enda kvarvarande resterna av den slut- 
ningsmur som skiljde varvet från den civi
la staden. Muren byggdes under 1700-talet 
i stället för de mer omfattande planerna på 
en befästningsring med bastioner runt hela 
staden. Större delen av slutningsmuren revs 
under 1800-talet.

Kronokvarnen i Lyckeby 
I Karlskronas norra utkanter ligger Lycke
by kronokvarn från 1721. Här maldes mjöl 
till bageriet på Stumholmen och trots flera 
ombyggnader har mycket av det ursprung
liga utseendet bevarats. Vid Lyckebyåns små 
vattenfall låg även flera av 1700-talets viktiga 
manufakturer, bland annat en smedja och 
en fabrik för tillverkning av segelduk. Kraf
ten kom från ett vattenkraftverk byggt av 
Christopher Polhem på 1710-talet.

Skärva herrgård
Skärva herrgård byggdes åren 1785-86 som 
varvsamiralen Chapmans lantställe. Det 
är en intressant arkitektonisk skapelse, ett 
möte mellan en folklig byggnadstradition 
och klassisk arkitektur. Ingången till hu
vudbyggnaden som är en låg, timrad rygg
åsstuga utgörs av en tempelportik med fyra 
stadiga kolonner som bildar ett slags förstu- 
kvist. Ovanför den gula »stugan« reser sig 
en åttkantig kupol med lanternin likt en fyr 
högst upp.

Även den engelska parkens lilla lusthus 
från början av 1790-talet har försetts med två 
kraftiga kolonner i en tempelportik med 
målad figurfris i pompejansk stil. Här finns 
också det Gotiska tornet, ett klocktorn i trä 
från 1790-talet i nygotisk stil.

Skärva herrgärd, viceamiralen och skeppsbyggaren 
af Chapmans lantställe, uppfördes på 1780-talet.
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Stumholmen vid östra Trossö blev redan i683 provianteringsomräde med verkstäder 
och förråd. Härfinns militära byggnaderfrån 1700-talet och fram till ij 50-talet 
men i dag är det civilt område med bostäder och Marinmuseum.

Karlskrona var länge Östersjöområdets 
stora militärindustriella centrum och till 
skillnad från liknande örlogsbaser på andra 
håll i Europa har Karlskrona levt vidare och 
utvecklats. Varvsverksamheten finns kvar i 
staden och fortfarande byggs här såväl civila 
som militära fartyg.

I dag är hela området - örlogsstadens cen
trala delar med varvsområdet, marinbasen

och den omgivande försvarsanläggningen 
- ett uppslagsverk över militär varvshistoria 
och befästningstänkande under mer än 300 
år. Karlskronas historia och den unika ma
rina 1700-talsbebyggelsen, och den lika uni
ka kontinuerliga marina verksamheten, har 
gjort staden till ett världsarv och en arkitek
turstad av internationell klass.
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Örlogsstaden Karlskrona
Färdväg Världsarvet är utspritt 
geografiskt på olika öar, i cen
trala Karlskrona, i Lyckeby och 
Skärva.

Öppettider Information om 
guidade turer, båttider, utställ
ningar, evenemang, mobila gui
den med mera: 
www.navalcity.org, 
www.karlskrona.se, 
www.marinmuseum.se, 
Fastighetsverket, www.sfv.se. 

Övrig information På Marin
museum finns ett besöks- 
centrum för världsarvet.

Marinmuseum på Stumholmen.

Skärva
Kronokvarnen1

■eholmeri

Trossö Koholmen

Basareholmen

GonattKurrholmen

Drottningskär

Kastellet

Kungs
holmen
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Södra Ölands 
odlingslandskap
Södra Ölands odlingslandskap är ett utpräglat 
kulturlandskap som länge utgjort basen i ölänning- 
arnas livsföring. Det är ett landskap format av natur 
och människa i samverkan under tusentals år.



Öland ligger som en kalkstensskärva i 
Östersjön, 13 mil lång från norr till söder 
och inte mer än 2 mil på det bredaste stäl
let. Längs hela öns västra sida löper Väs
tra landborgen, en 20-40 meter hög klint. 
Längst i norr ligger klinten nära kusten för 
att söderut krypa längre inåt land och läm
na en, bitvis ganska bred, landremsa mellan 
landborgen och Kalmarsund. På östra sidan 
finns den betydligt lägre och inte lika fram
trädande Östra landborgen. Den utgörs av 
gamla strandvallar som har avsatts under 
olika skeden i Östersjöns historia. Mellan 
landborgarna ligger en svagt sluttande kalk-

Södra Ölands odlingsland
skap skrevs in på Unescos 
världsarvslista 2000. Ur 

Världsarvskommitténs motivering:

»Dagens landskap på södra Öland är präglat 
av sin långa kulturhistoria samt av de geologis
ka och topografiska förhållandena. Landskapet 
är ett enastående exempel på hur människan 
nyttjar öns mångformiga landskap på bästa 
möjliga sätt.«

Föregående uppslag. Vägen till Sandby borg. Bon
dens arbete har format det öländska landskapet.

stensplatå som i söder utgör Stora alvaret.
Världsarvet omfattar öns hela södra tred

jedel. Här finns en kulturell tradition som 
fortfarande lever kvar i hur marken an
vänds, var gårdarna ligger, i ortnamnen och 
i den biologiska mångfalden. Radbyarna, 
åkrarna, sjömarkerna och Stora alvaret bär 
på spår från olika tidsåldrar och berättar 
om landskapets och människans samman
bundna utveckling. Den varsamma mark
användningen har gjort att såväl ursprung
liga naturvärden som kulturskapade värden 
har kunnat utvecklas och bevaras.

Hela Öland är starkt präglat av bonden 
vars arbete format det öländska kulturland
skapet under årtusenden. Redskapen har 
förändrats men landskapet är i många av
seenden detsamma, med en markindelning 
som går tillbaka till medeltiden och läng
re än så. Ölänningarna odlar den jord som 
odlats sedan många generationer och låter 
beta de marker som betats i tusentals år. Det 
är denna kontinuitet i markanvändningen 
och i samspelet mellan människa och na
tur som ligger till grund för utnämningen 
till världsarv.

Historik
I 8000 år har människor bott på Öland, det 
finns gott om fornlämningar redan från äld
re stenålder. Då levde människorna som no
madiserade jägare och samlare. Någon gång
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Kvarnrad vid Resmo. Stubbkvarnar är vanligast bland de 350 bevarade kvarnarna pä Öland.
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kring 2000-3000 före Kristus började de 
första ölänningarna att bruka jorden och då 
blev de också mer bofasta. Gånggrifterna i 
östra Mysinge är från denna tid.

Inom världsarvsområdet finns mänga 
spår från järnåldern. De rika fynden och ett 
stort antal boplatser berättar om en myck
et välmående jordbruksbygd. Här finns fle-

Bronsstatyetten av gudinnan Juno är ett av många 
föremål från romarriket som påträffats i den 
öländska jorden.
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ra mycket välbevarade husgrunder, fägator 
och andra typer av hägnader.

Till varje by hörde två eller tre gravfält. 
Många gravfält användes generation efter 
generation. På hela Öland finns över 300 
järnåldersgravfält, varav ett femtontal är rik
tigt stora och omfattar hundratals anlägg
ningar. Gravfaltet vid Gettlinge är ett av de 
mest kända.

Bland spåren från järnåldern märks ovan
ligt mänga fynd från romarriket - guld
mynt, pärlor, glasbägare och bronsstatyetter 
vittnar om ett rikt handelsutbyte med ro
marna. Troligen var skatterna betalning för 
öländskt läder, något som romarna behöv
de stora mängder av till kläder, tält, sköldar 
och seldon. Kanske har även ull och hästar 
utgjort en del av exporten.

Fem av Ölands ungefär 20 fornborgar lig
ger på södra delen av ön: Sandby, Bårby, Tri- 
berga, Träby och Eketorp. De härstammar 
alla från järnåldern och fungerade både 
som försvar och som en knutpunkt för han
del. Borgarna var mer som befästa byar än 
egentliga fästningar. Ofta hade de en väl pla
nerad bebyggelse innanför en cirkelrund 
ringmur som ursprungligen kan ha varit så 
hög som sju meter. Husen hade ofta gemen
samma långsidor och påminner på så sätt 
om våra dagars kedjehus. För att göra den 
förhistoriska och tidigmedeltida bosätt
ningen levande har Eketorps borg, efter ut-



Gettlinge gravfdlt med två skeppssättningar och många andra typer av gravarfrän 
järnåldern är ett av Ölands mest besökta turistmål.
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På södra Öland lever den medeltida landskapsindelningen kvar. Jord som odlats sedan 
många generationer odlas ännu och fortfarande betas de marker som betats i tusentals är.
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Kalkstensladugård i byn Enetri på södraste Öland. Kalksten har alltid varit ett viktigt 
byggnadsmaterial på det trädfattiga Öland.

grävning, rekonstruerats och återfått något 
av sitt ursprungliga utseende.

Radbyarna
Under medeltiden (1100-1500 efter Kristus) 
delades markerna upp i bytomter, inägor 
och utmarker. Bytomterna fördelades mel
lan gårdarna och blev så kallade radbyar.

I de öländska radbyarna ligger gårdarna 
tätt. Den medeltida östgötalagen reglerade

att tomternas bredd mot den genomlöpan
de bygatan skulle motsvara det antal ande
lar som respektive gård hade i den medel
tida byn. Sida vid sida längs bygatan ligger 
gårdarna, med ekonomibyggnader som la
dugårdar, logar och lador närmast vägen, 
och boningshusen längre in på gården. Inne 
på gårdsplanen finns alltid ett staket eller 
en mur mellan boningshuset och ekonomi- 
byggnaderna. Gårdstypen med den karak-
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En typisk öländsk gård med kringbyggd tomt där boningshuset är avskiljt från övriga 
byggnader med mur eller staket.

täristiska kringbyggda tomten och uppdel
ningen mellan mangård och fägård kallas 
götisk. Några av de bäst bevarade radbyarna 
är Lilla Frö, Södra Sandby, Gösslunda och 
Tri berga.

Inägorna bestod av åkrar och ängar som 
hägnades in för att man skulle kunna hålla 
djuren - vilda såväl som tama - borta från 
grödorna. På Öland kallas dessa marker för 
gärden. Utanför de inhägnade områdena

låg utmarken - alvaret och sjömarkerna - 
där boskapen gick på bete under somma
ren. Denna medeltida markindelning lever 
i stor utsträckning kvar än i dag.

Öland har gott om kyrkor från medelti
den. Under noo-talet byggdes stenkyrkor i 
alla socknar på ön, något som visar på eko
nomiskt välstånd. Kyrkorna var medelpunkt 
i varje socken och var samtidigt viktiga som 
försvarsanläggningar.
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Karl X Gustafs mur byggdes 1653 fór att stänga ute allmogens djur från kungsgårdens marker.
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Kunglig jaktpark och stenmurar 
Under senare hälften av 1500-talet gjordes 
Öland till kunglig jaktpark. Johan 111 för
bjöd 1569 all högviltsjakt på ön och det blev 
även förbjudet att hugga eller skada nytti
ga och bärande träd. Den ved och det tim
mer som ölänningarna behövde fick de i 
stället hämta från Småland. Den kungliga 
djurgårdsinrättningen på Öland upphörde 
1801 och utmarkerna fördelades mellan by
arna. Varje byalag fick också självt besluta 
om hur marken skulle fördelas mellan de 
olika gårdarna. I många byar fortsatte man 
att nyttja betesmarkerna gemensamt och 
man lät bara bygga stenmurar längs byns 
yttre gränser.

Kalkstenen har alltid varit ett viktigt 
byggnadsmaterial på det trädfattiga Öland. 
De äldsta murarna omgärdar byarnas inägo- 
jord och uppfördes på medeltiden, men de 
flesta av de stenmurar som finns kring de 
långsmala åkrarna på Öland är från 1800-ta- 
lets enskifte och laga skifte.

Skiftesreformerna
Skiftesreformerna under 1800-talets hade 
till syfte att fördela jorden på byns gärdar. 
Genom enskiftet (1807) och laga skiftet 
(1827-28) fick alla gårdar likvärdiga lotter 
med åker, äng, sjömark och alvarmark.

Nästan överallt i Sverige ledde skiftesre
formerna till att de gamla byarna splittrades

när gårdar fick flytta från den gamla byn till 
platsen där gårdens ägor hade samlats. På 
södra Öland fick gårdarna ändå ligga kvar i 
radbyarna på grund av svårigheten att hitta 
nya vattentäkter och det faktum att gårdar
na faktiskt inte låg på odlingsbar jord.

Efter skiftesreformerna upplevde jord
bruket ett verkligt uppsving. En stor del av 
ängen odlades upp och åkerarealen mer än 
tredubblades när varje bonde kunde råda 
över sin egen jord. Folkmängden ökade dra
matiskt och alla bönder ville ha en egen 
kvarn och i mitten av 1800-talet fanns det 
närmare 2 000 kvarnar på Öland. Fortfaran
de finns det 350 kvarnar kvar på ön, varav ett 
sextiotal i världsarvet och även om de inte 
används för att mala säd längre så vårdas de 
numera ömt.

Krisåren
Välståndet varade emellertid inte särskilt 
länge - den sista hälften av 1800-talet blev i 
stället en svår tid för det öländska jordbru
ket och åren 1868 och 1869 var verkliga nöd
år. Krisen förvärrades och många ölänning- 
ar tvingades utvandra till Nordamerika. 
Fram till 1930 emigrerade över 18 000 män
niskor och befolkningen sjönk till 27000 
invånare.

Liksom i övriga Sverige genomgick det 
öländska jordbruket en kraftig rationalise
ring efter andra världskriget. Antalet jord-
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Den bara kalkstenen lyserfram genom alvarets tunna jordar. / den kärva miljön 
finns växter som inteförekommer någon annanstans i världen.

brukare minskade drastiskt liksom antalet 
gårdar och betesdjur. Den betesmark som 
först övergavs var alvarmarken eftersom den 
var minst produktiv. Utan betesdjur börja
de alvarängarna att växa igen, men tack vare 
Eu-stöd betas nu alvaret åter.

Stora alvaret
Alvar består av flacka hällmarker på hård 
kalkberggrund och förekommer endast på 
ett fatal platser i världen. Alvarmarkerna be
står av en mosaik av olika alvartyper, men

jordlagret är mestadels mycket tunt och vat
tentillgången är starkt växlande.

Stora alvaret är världens största betade al- 
varområde - fyra mil långt och en mil brett. 
Här finns spår av bosättningar från järnål
dern i form av stenmurar, husgrunder och 
gravar, men framför allt har markerna ut
nyttjats för bete - landskapet är helt bero
ende av den betesgång som pågått under 
tusentals år. Under järnåldern och under 
1800-talet utnyttjades betesmarkerna som 
hårdast och ett öppet landskap formades.
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Alvarmarkerna uppvisar likheter med 
både stäppen och fjällheden. Det säregna 
landskapet har uppkommit som en bland
ning av mycket speciella klimatförhållan
den och kulturhistorien som präglas av 
mångtusenårigt bete. Här växer en märk
lig blandning av alpina arter som fjällgröe, 
fjällnejlika och snölav och varmetidsrelik
ter som gulkronill, alvarveronika, kalkkrass- 
ling och bergsskrabba. På alvarens torräng
ar finns orkidéer som Adam och Eva, Sankt 
Pers nycklar och den sällsynta krutbränna- 
ren. I den artrika floran ingår även flera väx
ter som inte finns någon annanstans, till 
exempel ullsmörblomma, ölandssolvända, 
ölandsmåra, alvarmalört och öländsk fjäll- 
nejlika. Bland insekterna märks den rosen- 
vingade gräshoppan som är vanlig på Stora 
alvaret men inte finns någon annanstans i 
Sverige. Ljungpiparen är fjällets och alvarets 
gemensamma karaktärsfagel.

Sjömarkerna
De flacka sjömarkerna är mest utpräglade 
på Ölands östra sida, bredden varierar från 
något hundratal meter upp till två kilome
ter. Under årtusenden har de strandnära 
områdena utnyttjats som betesmark eller 
slåtteräng - fa andra ställen har så stora och 
sammanhängande arealer av kontinuerligt 
hävdade sjömarker. Sjömarkerna är kän
da för sitt rika fågelliv. De utgör en viktig

Storspoven trivs i det öppna, öländska landskapet.

Orkidén Adam och Eva finns rikligt på Öland. Den 
har dock minskat i antal, troligen genom minskat 
bete och igenväxning av gamla bagmarker.
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Den öländske bonden är en del av ett levande kulturarv. Utan bete, slätter och odling 
skulle markerna växa igen.

livsmiljö för en mängd sällsynta och hän- 
synskrävande fåglar och är ett eldorado för 
fåglar - och fågelskådare. Särskilt under vår 
och höst kan man se stora mängder arktis
ka vadare och gäss som rastar längs Ölands 
kuster.

Att bevara det föränderliga 
Egentligen är det inte landskapet i sig som 
ska bevaras utan resultatet av det arbete som 
styr landskapets utveckling. För att odlings
landskapet på södra Öland ska kunna beva
ras och fortleva krävs att det finns lantbruka

re och betande djur som håller landskapet 
öppet. Den unika miljö som har skapats av 
långvarigt och obrutet nyttjande av marker
na kan bara bevaras genom fortsatt hävd.

SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP är ett 
levande kulturlandskap som har utvecklats 
genom samspelet mellan människan och de 
naturliga förhållandena. Området är unikt i 
många perspektiv och världsarvet tydliggör 
de starka banden mellan natur och kultur 
som alltid har funnits och förhoppningsvis 
alltid kommer att finnas.
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Södra Ölands odlingslandskap
Färdväg Södra Ölands odlings
landskap når man när man 
kör Riksväg 136 söderut efter 
Ölandsbron.

Öppettider Delar av Ottenby 
kungsgård är öppna för allmän
heten. Eketorps borg har öppet 
under sommarmånaderna.

Mer information Länsstyrelsen 
i Kalmar län, www.hdst.se, 
Kalmar läns museum, 
tel. 0480-45 13 03, 
www.kalmarlansmuseum.se. 
Ölands Turist ab, tel. 0485- 
56 06 00, www.sodraoland.com, 
Fastighetsverket, www.sfv.se, 
Ottenby fågelstation har Natu- 
rum och världsarvsutställning 
vid foten av fyren Långe Jan.

Kalmar

Färjestadei

fårdby^
4-

SandbyVickleby

Resmo

Mörbylånj

Kastlösa

Hulterstad

4-Smedby

Gräsgård 
44 /, 

Eketorp i

Grönhöi

Degerhamn

Södra Ölands 
odlingslandskap

nds södra udde 
(Långe Jan)
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Struves meridianbåge
Struves meridianbåge löper sotn en 282 mil lång 
kedja av trianglar från Norra ishavet till Svarta 
havet. Undersökningen som gjordes på 1800-talet 
för att beskriva jordens storlek och form var ett stort 
projekt och blev ett vetenskapligt framsteg.



det var i början av i8oo-talet som den 
tysk-ryska astronomen Friedrich Georg Wil
helm Struve (1793-1864) påbörjade sitt pro
jekt att med hjälp av triangelmätning be
stämma den exakta formen och storleken 
på jorden. Det tog fyrtio år och många stra
patsrika vandringar i oländiga skogsområ
den, över myrar och branta berg, med mät
utrustningen pä ryggen.

Världsarvet sicksackar sig fram genom tio 
länder och omfattar 34 av Struves totalt 265 
mätpunkter. Markerade med borrade hål, 
järnkors, stenkummel eller obelisker följer

Struves meridianbåge 
skrevs in på Unescos 
världsarvslista 2005.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 

»Struves triangelmätning av ett långt segment 
av en meridian har medverkat till att fastställa 
den exakta formen och storleken på jordklotet. 
Mätningen var ett stort steg framåtfór veten
skapen. Mätningen av Struves meridianbåge 
är också ett gott exempel på samarbete mellan 

forskare i olika länder.«

Föregående uppslag. Utsikt från mätpunkten på 
berget Jupakka norr om Pajala.

mätpunkterna meridianbågen från Norra 
ishavet till Svarta havet. Struves uppmät
ning av meridianbågen är, förutom en ve
tenskaplig bedrift, också ett tidigt exempel 
på samarbete över såväl nationsgränser som 
yrkesgränser.

Platt vid polerna
En meridian är en båge eller storcirkel ge
nom de geografiska polerna på jorden. Som 
utgångsmeridian för räkning av longitud 
(längdgrader) brukar sedan 1884 nollmeri- 
dianen genom observatoriet i Greenwich 
i södra London användas. Av latituderna 
(breddgrader) som löper i öst-västlig rikt
ning är det bara ekvatorn som utgör en stor- 
cirkelbåge.

Genom mätningarna kunde Struve beläg
ga att jorden inte är alldeles klotrund utan 
att den är något tillplattad vid polerna, vil
ket är en effekt av att rotationen runt jordax
eln gör att massan dras mot ekvatorn.

Struves båge löper i dag genom tio län
der: Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Est
land, Lettland, Litauen, Vitryssland, Molda- 
vien och Ukraina. Fyra av de 34 punkter som 
utgör världsarvet ligger i Sverige: Tynnyrila- 
ki, Jupukka, Pullinki och Perävaara - bergs
toppar som ligger i kommunerna Kiruna, 
Pajala, Övertorneå och Haparanda.

Jordens form har varit en av naturve
tenskapens stora frågor allt sedan Aristo-
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teles tid (384-322 före Kristus) och kanske 
ännu längre tillbaka. Innan tekniken med 
Gps och satellitnavigering fanns var posi
tionsbestämning och uppmätning av läng
re sträckor ett mödosamt arbete som till en 
början inte kunde göras med någon större 
noggrannhet.

Greken Eratosthenes (cirka 276-195 före 
Kristus) var den förste att någotsånär exakt 
beräkna jordens storlek. Eratosthenes me
nade att genom att mäta upp ett avstånd 
mellan två punkter på en meridian (long- 
itud) och sedan bestämma deras relativa 
vinkel till jordens medelpunkt skulle såväl 
jordens radie som dess omkrets kunna be
räknas. Vinkeln mot jordens medelpunkt 
gick att räkna ut genom vinkelmätningar 
mot solen från de båda punkterna. Efter
som jorden ansågs ha formen av ett perfekt 
klot inskränkte sig undersökningarna till 
att bestämma hur stor den var.

Kedja av trianglar
Dåtidens mätinstrument för såväl vink
lar som avstånd var måttligt exakta. Fortfa
rande på 1400-talet när Columbus gjorde 
sin berömda resa till Västindien varierade 
uppskattningarna av jordens storlek med 
så mycket som 25 procent. Sträckor mättes 
fortfarande i dagsmarscher och dygnsritter. 
Kartorna saknade riktiga proportioner.

Upptäckten av triangulering i början på Struves meridianbåge löper genom tio länder.
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Vasikkavuoma slåttermyr med berget Jupukka i bakgrunden.
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Haparanda

Av de sju svenska mätpunkterna ingårfyra i 
världsarvet. Namnen pä bergen där mätpunkterna 
ligger har ändrats sedan Struves tid.

1600-talet var ett framsteg för möjligheten 
att beräkna jordens storlek. Triangulering 
är en metod som gör det möjligt att mäta 
längre sträckor med hjälp av vinklarna i en 
kedja av trianglar - känner man basen i en 
triangel kan man genom att mäta vinklarna 
beräkna avståndet till den tredje punkten. 
Först på 1600-talet hade mätinstrumenten 
också den exakthet som krävdes för att det 
inte skulle bli stora fel.

Den helrunda formen ifrågasattes och i 
slutet av 1600-talet vad det känt att jorden 
varken var platt eller exakt klotrund. Om 
jorden däremot var tillplattad eller utdra
gen vid polerna var omtvistat. Isaac New
ton hävdade i början på 1700-talet, endast 
utifrån sina beräkningar, att jorden var till
plattad, men de franska vetenskapsmännen 
som utförde de flesta mätningarna menade 
att jorden var utdragen vid polerna. De ex
peditioner som på 1730-talet sändes till Peru 
(nu Ecuador) och Lappland för att undersö
ka saken närmare visade senare att Newton 
var den som hade rätt. De mätningar som 
Franska Vetenskapsakademiens utsände 
Pierre Louis Moreau de Maupertuis gjorde 
i Lappland kom senare att följas av Struves 
meridianbåge.

Att jordens var tillplattad vid polerna 
var alltså känt mer än hundra år före Stru
ves mätning. Flera kortare bågar hade mätts 
upp tidigare, bland annat i Frankrike, Eng-
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land, Italien, Sverige och Peru under 1700- 
talet, men hur stor avplattningen var visste 
ingen säkert.

Internationellt samarbete 
År 1812 sattes Struve, som då var professor 
i matematik och astronomi vid universite
tet i Dorpat, nuvarande Tartu, att ansvara för 
en trigonometrisk mätning i Livland, nuva
rande Estland och Lettland. Några år sena
re genomförde den ryske officeren och geo
deten (lantmätaren) Carl Friedrich Tenner 
liknande mätningar längre söderut i nuva
rande Litauen. Struve och Tenner fick kän
nedom om varandras arbeten och koppla
de ihop sina mätningar. Struve engagerade 
därefter astronomer och geödeter i Finland, 
och gradmätningen fortsatte norrut upp till 
Torneå. Tenner fortsatte sina mätningar sö
derut genom de ryska områdena Volynien, 
Podolien och Bessarabien ner till Donaus 
mynning vid Svarta havet.

Struve såg en möjlighet att binda sam
man dessa resultat med resultaten från ti
digare gjorda undersökningar till en be
skrivning av en enda lång meridianbåge. 
Mätningarna tog nära fyrtio är att genom
föra och krävde samarbete mellan såväl ve
tenskapsmän som monarker. Sträckningen 
innebar ett internationellt samarbete mel
lan Ryssland och unionen Sverige-Norge, 
och undersökningen kallades allmänt för

den rysk-skandinaviska gradmätningen. 
Struves meridianbåge blev ett gemensamt 
projekt som engagerade astronomer, mo
narker, militärer, och konstruktörer av mät
instrument från flera olika länder.

Mätningarna pågick från 1816 till 1855. Ge
nom att mäta vinklarna mellan mätpunk
terna som siktades på avstånd och jämfö
ra med stjärnornas position kunde jordens 
rundning beräknas med en oerhörd nog
grannhet. Mätpunkterna i Sverige ligger 
på bergstoppar och följer finska gränsen 
norrut från Haparanda. För att mätpunkten 
skulle synas i kikaren kunde man hissa upp 
en färgad tunna i en tall.

Förfinad mätteknik
För mätningarna användes en så kallad teo
dolit-en kikare med hårkors, vridbart upp
hängd kring två axlar med graderade skalor 
som markerar vinkeln mellan syftlinjerna. 
Med detta vinkelmätningsinstrument kun
de man sikta och mäta vinklarna till mät
punkter som låg flera mil bort. Det instru
ment som Struve själv konstruerade kunde 
mäta vinklar med en noggrannhet på 4 bäg- 
sekunder. En bågminut är en 1/60 av en grad 
och en bågsekund är en 1/60 av en bågmi
nut, alltså 1/3600 av en grad, vilket motsva
rar vinkeln mellan kanterna pä en enkrona 
sedd från fem kilometers håll.

Alla årens mätningar genererade en
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enorm mängd data. Det gigantiska beräk
ningsarbetet utförde Struve tillsammans 
med den svenske astronomen Daniel Georg 
Lindhagen vid observatoriet i Pulkovo sö
der om Sankt Petersburg. Resultatet redo
visades 1857-60 med hela siffermaterialet 
och kommentarer i två volymer och en at
las: »Are du méridien de 25° 20’ entre le Da
nube et la Mer Glaciale, mesuré, depuis 1816 
jus-qu’en 1855«. Längden på meridianbågen 
250 20’ angavs till 2 821,8537 kilometer - allt
så med en noggrannhet på decimetern när.

På 1800-talet var det en bedrift - aldrig 
någonsin hade en så lång sträcka mätts ut 
på jorden, och noggrannheten var impone
rande - mindre än 4 millimeters avvikel
se per kilometer. Tillsammans med senare 
gradmätningar längre söderut ingår Struves 
mätning i en av de längsta geodetiska mät
ningarna som finns. Den fick på nytt bety
delse för beräkningen av jordens storlek un
der 1950-talet.

Mätpunkter i Sverige
Många av mätpunkterna som ingår i Stru
ves båge markerades dåligt, men på några av 
de svenska punkterna höggs i alla fall par
vis kors som markerar platserna. Av de 34 
punkter som utgör världsarvet ligger 4 på 
berg i Sverige:

Tynnyrilaki (445 mö.h.) är den nordligas
te punkten i Sverige på Struves meridian

båge och ligger i nordöstra delen av Kiruna 
kommun. Från toppen har man en fin utsikt 
över det omgivande skogs- och myrland
skapet som åt väster fortsätter in i Finland. 
Namnet Tynnyrilaki betyder »tunnhjässa« 
och syftar på den tunna som användes för 
att lättare sikta mätpunkten. Kvar finns ett 
litet röse som markerar mätpunkten.

Jupukka (277 mö.h.) ligger i ett naturre
servat med samma namn. Berget ligger all
deles norr om tätorten Pajala, inte långt från 
Torne älv. Den i dag markerade punkten lig
ger ett par meter från toppen där själva mät
ningen gjordes. Detta är den mest lättbesök- 
ta av mätpunkterna - från parkeringen är 
det mindre än en kilometers vandring till 
mätpunkten på berget.

Pullinki (335 mö.h.) ligger i Övertorneå 
kommun, nära Svanstein och Torne älv. På 
toppen finns en stenpyramid rest till minne 
av den franska gradmätningsexpeditionen 
1736-37 under ledning av Pierre Louis Mo
reau de Maupertuis på samma plats som an
vändes vid Struves mätning. Det finns ock
så ett nybyggt utsiktstorn vid mätpunkten 
som ligger ungefär 1,5 kilometer från skid- 
restaurangen.

Perävaara (89 mö.h.) är en skogsklädd

Stigen leder från parkeringen till mätpunkten på 
Jupukkas topp.
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Från Pajala är det mindre än en mil till berget Jupukka.

höjdplatå sydväst om Karungi i Haparanda 
kommun. Trots sin ringa höjd är detta ett av 
de högsta bergen i kustområdet. Mätpunk
ten, som är markerad med ett kors inristat 
i berget, ligger i den södra delen av platån, 
3-4 kilometer från närmsta väg.

Struves meridianbåge är ett av de främ
sta naturvetenskapliga och tekniska fram
stegen under 1800-talet - den är unik i frå
ga om såväl längd som precision. Resultatet

fick stor praktisk nytta och bidrog till att 
kartorna över alla länder i området fick ett 
skelett av koordinater som gav stadga åt de 
ganska osäkra avbildningarna och uppskatt
ningarna av avstånd. Struves mätningar har 
haft betydelse för kartritare och lantmätare 
ända fram till mitten av 1900-talet. Mätning
arna var ett stort steg framåt för forskning
en och för utvecklingen av topografisk kar
tering, utförda med stort engagemang och 
imponerande noggrannhet.
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Struves meridianbåge
Färdväg De fyra svenska mät
punkterna i Struves meridian
båge är inte helt lätta att hitta 
till. För vägbeskrivning kontak
tas turistbyråerna i Kiruna, Pa
jala och Haparanda.

Mer information Information 
och guidning finns hos turist
byråerna i respektive kommun: 
Kiruna, tel. 0980-188 80,
Pajala, tel. 0978-100 15, 
Haparanda, tel. 0922-120 10. 
Pajala turism och evenemang 
tel. 0978-10015,
www.pajalaturism.bd.se.
Finska Lantmäteriverket, 
www.maanmittauslaitos.fi.

Tynnyrilaki

Finland

Struves
meridianbåge

Jupukka

LAPPLAND

Övertorneå

IHaparant
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Skogskyrkogården
Skogskyrkogården är berömd fór den harmoniska 
helhet som landskap och arkitektur bildar och det 
är en begravningsplats som är unik i arkitekturhis
torien och kyrkogårdskonsten. Området bildar en 
konstnärlig helhet in i minsta detalj och anses som 
ett av de främsta exemplen på vacker sammansmält
ning av naturlandskap, park och byggnadskonst.



i södra Stockholm ligger Skogskyrko
gården, ett storslaget, vackert och vidsträckt 
område med omväxlande park och tallskog. 
Den 3,6 kilometer långa muren som omger 
Skogskyrkogården är till större delen upp
förd som nödhjälpsarbete åren 1923-1932, 
under den svåra arbetslöshet som då rådde.

Från den norra entrén leder Korsets stig

Skogskyrkogården skrevs 
in på Unescos världs- 
arvslista 1994.

Ur Världsarvskommitténs motivering:

»Skogskyrkogården är ett utomordentligtfram
stående exempel på ett gestaltat kulturbärande 
landskap som rymmer såväl ursprunglig natur 
och vegetation som arkitektoniska element och 
därigenom frammanande en miljö som på ett 
fulländat sätt tjänar sitt syfte som begravnings
plats. Skogskyrkogården, skapad av Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz mellan 1914 ocb 
1940, gav upphov till en form fór begravnings
platser som på ett genomgripande sätt påverkat 
planläggningen av begravningsplatser och kyr
kogårdar över hela världen.«

Föregående uppslag. Natur, park och arkitektur 
samspelar på den stora, i detalj planerade begrav
ningsplatsen.

längs en vitmenad mur, förbi urnmurar- 
na, och fram mot Skogskrematoriet där ett 
kors i svartgrå granit står i mäktig siluett 
mot himlen. Till höger om entrén, i begrav
ningsplatsens nordvästra hörn, ligger Min- 
neslunden på en skogsbeklädd ås där tallar
nas stora kronor skärmar av stadens brus. 
Där emellan öppnar sig landskapet, svepan
de, böljande och kantat av lövridåer.

Mitt i landskapet reser sig Meditations
lunden likt en forntida gravhög. Den låga 
muren som innesluter platsen uppe på höj
den omgärdas i sin tur av högresta almar, 
och genom passagen bortåt skär Sju brunn- 
nars stig de öppna gräsytorna, genom björk
dungen och genom barrskogen till Uppstån
delsekapellets tempellika byggnad långt i 
söder. Gravarna ligger i gräset mellan tallar
nas pelare som bär upp himlen.

Skogskyrkogården är ett i detalj anlagt 
kyrkogårdslandskap men så stilsäkert har
moniskt och omväxlande utformat att det 
ändå upplevs som naturligt. Här finns en 
stillhet och en rymd som ger frid.

Det var 1912 som Stockholms stadsfull
mäktige beslöt att ett markområde söder 
om dåvarande Södra begravningsplatsen, 
skulle avsättas för en ny begravningsplats. I 
likhet med många andra europeiska huvud
städer upplevde Stockholm en befolknings
explosion i slutet av 1800-talet. Den stora 
befolkningstillväxten innebar att behovet
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På Alla helgons dag lyser det av hundratals gravlyktor mellan tallarnas pelare.

av gravplatser ökade och skulle komma att 
växa ytterligare. Området, som omfattade 
85 hektar och senare kom att utökas till när
mare 100 hektar, bestod huvudsakligen av 
en barrskogsbevuxen grus- och sandås.

Inför utformningen av begravningsplat
sen utlystes 1914 en internationell arkitekt
tävling. I förutsättningarna krävdes att för
slaget utan alltför vidlyftig förändring av 
terrängen och utan förvanskning av landska

pets kynne skulle ge området en genomgå
ende värdig karaktär med bästa möjligheter 
för allmänheten att orientera sig. Man beto
nade att alla detaljer var viktiga för att områ
det skulle få bästa möjliga helhetsverkan.

Första pris tilldelades de då endast tret
tioåriga svenska arkitekterna Gunnar Asp
lund och Sigurd Lewerentz för deras förslag 
- benämnt Tallum - en latinisering av ordet 
tall. Förslaget innebar ett huvudkapell som
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skulle fylla besökaren med vördnad och ett 
krematorium på krönet av den nordsydgå- 
ende åsen. Dessutom ingick några mindre 
kapell och ekonomibyggnader. Kyrkogår
den skulle utformas i samklang med om
rådets karaktär. Med tillägg och ändringar 
kom Skogskyrkogården att bli ett livslångt 
projekt för dem båda.

Huvudentré sockenvägen
Skogskyrkogården

Arbetet påbörjades 1917 och 1920 kunde 
Skogskyrkogården och dess första kapell, 
Skogskapellet, ritat av Asplund, invigas. Ef
tersom detta kapell snart befanns vara otill
räckligt beviljade staden anslag till ännu ett 
kapell. Detta, beläget i begravningsplatsens 
södra del och ritat av Lewerentz, fick nam
net Uppståndelsekapellet och stod färdigt 
1925.

Åren 1922-23 uppfördes en personal- 
och servicebyggnad efter Asplunds ritning
ar. Denna renoverades 1998, för att under 
namnet Tallumpaviljongen bland annat an
vändas som centrum för information om 
Skogskyrkogården och de andra svenska 
världsarven.

Skogskapellet
Skogskapellet som stod färdigt 1920 var det 
första kapellet som uppfördes på Skogskyr
kogården. Innanför den låga muren ligger 
det som ett litet hus i skogen, en toppig hyd
da mellan mörka granar, och den halvt ned
grävda likboden påminner mest om gamla 
tiders jordkällare.

Utifrån domineras kapellet av det branta, 
svarta spåntaket som häger tungt över den 
låga, vitputsade fasaden. Träden växer höga

Skogskapellet ligger undangömt i granskogen.
Det ritades av Gunnar Asplund och invigdes 1920.

202 I SVENSKA VÄRLDSARV FRAN ISTID TILL NUTID



iwapPHBjPfe»k,

......... .....

SKOGSKYRKOGÅRDEN | 203



$sliiÄ|9lE

Skogskapellet. Innanför den svarta ornamenterade grinden är kapellet ljust och luftigt.

ända fram till förhallen vars utskjutande 
tak bärs upp av tolv vitmålade träkolonner. 
Dödsängeln av Carl Milles svävar över por
tikens tak. Av säkerhetsskäl är den i koppar
plåt drivna, förgyllda och ciselerade origi
nalstatyn undanstoppad, ängeln som hängs 
upp över ingångsgaveln vid begravningar är 
en kopia.

Bakom den svarta, plåtklädda dubbel
porten finns en i järnsmide ornamenterad 
pargrind. Det sirliga järngallret är smitt ef

ter Asplunds anvisningar. Den övre delen 
rymmer livets och förtröstans symbolik - 
lamm, kors, sol och prunkande växter. Ned
anför mitten på vardera dörrhalvan finns en 
dödskalle på denna port till dödsriket. Ti
digare var även nyckelhålet på den yttre ka
pellporten utformat som en dödskalle, där 
man stack in nyckeln genom det ena ögat. 
Nu syns endast spåren efter den bortbrutna 
dödskallen.

Även vid stigluckan, passagen genom
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muren som omgärdar Skogskapellet, finns 
en liten påminnelse om vår dödlighet. Por
tiken kröns av en kalkstensrelief i form av 
en knotig ek som växer ur sockeln på ett li
tet tempel. Mellan templets kolonner finns 
inskriptionen »Hodie Mihi Gras Tibi« - I 
dag jag, i morgon du.

Om porten är mörk och tung så är det 
desto ljusare inne i kapellet. Takets vita ku
pol är uppburen av åtta kolonner som slår 
en ring runt platsen för ceremonin. En glas- 
rundel i kupolens hjässa släpper in ljus som 
faller över katafalken, i mitten av det vita 
rummet, där kistan ställs. Någon fast bänk
inredning finns inte. Längs väggarna och i 
två halvcirklar runt katafalken står i stället 
vita stolar i gustaviansk stil som även de är 
ritade av Asplund.

Altaret är placerat i en låg nisch i fond
väggen och inte särskilt framträdande. Det 
har egentligen inte någon funktion i cere
monin utan det är vid katafalken med kis
tan som begravningsakten äger rum. Med
an ingången präglas av barrskogens mörker, 
öppnar sig utgången mot ljuset, något som 
är ett genomgående tema i landskapets och 
kapellens arkitektur på Skogskyrkogården - 
en rituell vandring från mörkret mot ljuset.

Uppståndelsekapellet 
Skogskyrkogården utvidgades i takt med 
behovet, men uppförandet av kyrkogårdens

huvudkapell med krematorium sköts stän
digt upp på grund av bristande ekonomiska 
resurser.

En kort tid efter det att Skogskapellet stod 
färdigt började man i stället planera för yt
terligare ett mindre, inte så kostsamt, kapell 
i den sydligaste delen av begravningsplat
sen. Nu var det Lewerentz uppgift att göra 
ritningarna, enligt den turordning som de 
båda arkitekterna hade kommit överens 
om.

I ett av de första förslagen saknas altare 
helt - Lewerentz menade att en altaruppsats 
skulle hejda riktningen i den raka proces- 
sionsvägen, och eftersom altaret inte nöd
vändigtvis har någon funktion i jordfäst-
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ningsritualen ansåg arkitekten sig kunna 
åsidosätta konventionerna i detta avseende. 
Kyrkogårdsnämnden ställde sig dock tvek
sam till en sådan avkristning och med stöd 
av ärkebiskopen Nathan Söderblom avför
des kapellet från dagordningen.

Nästa år (1922) hade förutsättningarna 
ändrats. En utvidgning av begravningsplat
sen medförde att ett nytt, mindre kapell i 
samma storlek som Skogskapellet inte var 
tillräckligt. Det nya kapellet skulle efter ut
vidgningen komma att betjäna en tredjedel 
av hela begravningsplatsen. Samtidigt inne
bar byggandet av ett större kapell att frågan 
om det stora huvudkapellet kunde skjutas 
upp ytterligare många år.

Efter några justeringar godkändes ett nytt 
förslag signerat Lewerentz. Den här gången 
fanns ett altare i form av ett altarbord intill 
katafalkens huvudgärd. Bygget påbörjades i 
januari 1925 och i december samma år kun
de det nya kapellet invigas.

Kapellet ligger i kyrkogårdens södra del, 
i slutet av Sju brunnars stig, den axel som 
sammanbinder begravningsplatsens nor
ra del med dess södra. Det är en hög, rek
tangulär byggnad i tegel och betong med

Uppståndelsekapellet med sin tempellika förhall 
är ritat av Sigurd Lewerentz och invigdes 1925.

ockrafärgade, putsade fasader. I kontrast till 
den strama huskroppen finns, på norra si
dan, en förhall med tolv muskulösa kolon
ner med korintiska kapital. Det nya kapellet 
fick namnet Uppståndelsekapellet efter Ivar 
Johnssons skulptur »Kristi uppståndelse« i 
förhallens gavelfält.

En gigantisk, kopparplåtklädd port leder

Uppståndelsekapellets strama interiör.
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in till kapellets inre, ett luftigt, långsmalt 
rum med högt i tak. Från det enda fönstret i 
sydväggen faller ljuset över katafalken mitt 
på golvet. Bakom denna står en baldakin av 
vitaste marmor över ett altare med ett svart 
kors och två sjuarmade ljusstakar. Liksom 
i Skogskapellet saknas här fasta bänkar. En 
rad svarta stolar signerade Lewerentz står på 
var sida om katafalken. Orgeln är placerad 
högt över utgången, så att tonerna flyter ut 
och fyller rummet uppifrån.

Utgången i väster öppnar sig mot det 
befriande ljuset. Utanför ligger ett öppet, 
nedsänkt gravfalt mellan de glesa tallstam
marna.

Meditationslunden
Från Uppståndelsekapellets förhall leder 
Sju brunnars stig genom skogen norrut. 
Från början var det tänkt att brunnar för be
vattning av växtligheten på gravarna skulle 
anläggas utefter vägen. Det genomfördes 
aldrig, men namnet har fått leva kvar ändå. 
När man vandrar grusgången fram mellan 
gravkvarteren ändrar skogen karaktär - den 
mörka barrskogen glesnar och övergår i en 
ljus, luftig björklund innan landskapet helt 
öppnar sig i sin storslagenhet.

På en kulle ligger Meditationslunden 
med sina ståtliga almar. Nedanför almhöj- 
den finns en plats för utomhusceremonier 
- på en liten upphöjning står en kalkstens-

katafalk omgiven av sex gaslågor. Himlen 
speglas i näckrosdammen som avskiljer ce
remoniplatsen från kapellen och Monu
menthallen.

Och jag bad och såg upp 
mot en värld av ljus 
Med ögon utan skuld,
Och en eldslåga ren genom rymden ven,

Och jag brann i en sky av guld.
Och en grav blev grävd 
på en blommande äng 
Ät min aska byggdes ett hus,

Och min kropp brann ut, och jag varfri 
Och försvann i ett hav av ljus.

Ur Purgatorium i »Svarta ballader« 
av Dan Andersson 1917.

Eldbegängelserörelsen 
Den rituella vandringen från mörker till 
ljus, från sorg till försoning, återspeglas i så
väl landskapsutformningen som i arkitek
turen. Synsättet fördes fram av eldbegäng
elserörelsen som nådde Sverige i slutet av 
1800-talet. Det var en av tidens sociala re
formrörelser, som huvudsakligen av hygien
skäl förordade kremering. När Svenska lik- 
bränningsföreningen i Stockholm bildades 
fick den snabbt en stark anslutning bland 
kulturpersonligheter, läkare och tekniker. 
Mot slutet av 1920-talet vann eldbegängelse-
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Skogskrematoriet och Trons kapell stod klara 1940 och bjöd pä ett helt annat formspråk 
än det naturlyriska Skogskapellet och det klassicistiska Uppståndelsekapellet.

rörelsen allt större acceptans i människors 
medvetande och även det tidigare kraftiga 
motståndet inom Svenska kyrkan mot kre
mering minskade.

Skogskrematoriet
Skogskapellet (1920) och Uppståndelseka
pellet (1925) var byggda men förverkligan
det av krematoriet och huvudkapellet hade 
gång på gång skjutits upp av ekonomiska 
skäl. År 1935 utarbetades en ny plan för kre

matorium och kapellkomplex. Ett större 
och två mindre kapell skulle uppföras i an
slutning till krematorium, ekonomiutrym
men och mottagningsrum.

Uppdraget gick till Gunnar Asplund - en
sam - något som för alltid skulle bryta sam
arbetet och förtroligheten mellan Asplund 
och Lewerentz. Tidigare hade de gemen
samt svarat för kyrkogårdens utformning 
och turats om med uppdragen. Huvud
kapellet skulle de göra tillsammans hade
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Den av almar omgärdade Meditationslunden reser sig likt en forntida gravkulle i landskapet.
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Förhallen till Heliga Korsets kapell speglas i den anlagda dammen.

de planerat. Bakom beslutet att inte ha med 
Lewerentz i det fortsatta arbetet med kapel
let stod kyrkogårdsnämndens ordförande, 
borgarrådet Yngve Larsson. Asplund som 
nyligen hade ritat Stockholms stadsbiblio
tek var i det närmaste geniförklarad, medan 
Lewerentz inte hade uppnått samma status 
och var okänd för allmänheten.

De nya planer som växte fram under 
Asplunds penna och under granskning av 
bland andra arkitekten Ragnar Östberg och

riksantikvarien Sigurd Curman hade ingen 
större likhet med Asplunds och Lewerentz 
ursprungliga förslag. Tjugoett år hade gått, 
och nya ideal och ett nytt formspråk hade 
tagit över inom arkitekturen. Det naturro
mantiska och klassiskt monumentala hade 
fått vika sig för funktionalismen och i stäl
let för att som i fallet med Skogskapellet låta 
byggnaden underordna sig naturen förde 
Asplund nu fram samspelet mellan natur 
och arkitektur.
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Frän Heliga Korsets kapell sänks kistan ner till krematoriet med en hissanordning i golvet.

Heliga Korsets, Trons och Hoppets kapell 
Framför Heliga Korsets kapell som är det 
största kapellet ligger Monumenthallen, 
med platt tak som är uppburet av slanka, 
kvadratiska pelare. Här står John Lund- 
qvists skulptur »Uppståndelsen« och sträck
er sig mot ljuset som flödar in genom en 
öppning i taket.

De två mindre kapellen, Trons kapell 
och Hoppets kapell, ligger norr om förhal- 
len/Monumenthallen. Alla kapellens por

tar har bronsreliefer av Bror Hjort. Hop
pets kapell är prytt med en marmormosaik 
av Otte Sköld som också gjort altarkrucifix- 
et i emalj. Trons kapell har ett altarkrucifix 
i onyx av Ivar Johnsson som också är upp
hovsman till Stuckaturen.

De låga murarna och väntrummen ska
par intima gårdar som skiljer kapellen från 
varandra, så att ceremonier kan pågå samti
digt i de olika kapellen utan att de stör var
andra. Alldeles vid kapellen, ner mot hu-
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vudentrén, finns urngården. Urnorna sätts 
antingen i jorden eller i murnischer, likt 
en av antikens romerska begravningsstä- 
der, återskapad i nordisk form av Gunnar 
Asplund som själv kom att bli en av de för
sta som kremerades i den nya anläggning
en. Han är begravd i urngården nära Trons 
kapell. Över graven finns en minnesplatta 
med orden »Hans verk lever«.

Heliga Korsets kapell har ett metall-glas-

Entrén till Trons kapell.

galleri smyckat med reliefornament som av
skiljer förhallen från huvudkapellet. Denna 
vägg kan sänkas ner och på så sätt kan man 
även använda Monumenthallen vid särskilt 
stora begravningar.

Genom de stora fönstren silar ljus som 
ger kapellet ett soligt skimmer. Golvet slut
tar mot katafalken som nästan helt skym
mer det låga stenaltaret. Eftersom kapellet 
även används vid borgliga begravningar, är 
altaret utformat som en låg stensockel, bara 
smyckat med ett enkelt, litet kors som kan 
avlägsnas efter önskemål. Den förgyllda 
Kristusfiguren är signerad John Lundqvist.

Kistan sänks ner till krematoriet med en 
hissanordning i golvet. Den stora väggmål
ningen »Liv - Död - Liv« av Sven X:et Erix- 
on föreställer de anhöriga som på stranden 
tar avsked av en gestalt som seglar iväg ut 
på havet. Medan målningen i öster återspeg
lar förhållande mellan liv och död, öppnar 
sig kapellets glasade väggparti i väster mot 
det som Asplund kallade »det bibliska land
skapet«.

skogskyrkogården blev banbrytande i 
fråga om utformningen av begravningsplat
ser världen över. Var för sig står de enskil
da delarna av anläggningen som milstolpar 
i nordisk och europeisk arkitekturhistoria, 
och detsamma gäller i allra högsta grad för 
utformningen av kyrkogårdslandskapet.
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Enköping

.Bålsta<

GustavsberguX/
<P~> -P-V/

iltsjöbadenjr s<7A

Åkers styck!
Handen

Västerhanim 0 .%

Skogskyrkogården
Färdväg Till Skogskyrkogården 
tar man sig enkelt med tunnel
banans gröna linje 18 mot 
Farsta till station Skogskyrko
gården. Buss från T-banestatio- 
nen Skogskyrkogården lördag, 
söndag och helgdag kl. 10-14. 
Med bil åker man Nynäsvägen 
(rv 73) och svänger in på Sock
envägen vid Enskede. 

Öppettider Kyrkogården är öp
pen för besök dygnet runt.

Mer information Stockholms 
kyrkogårdsförvaltning, 
tel. 08-508 301 00, 
www.kyf.stockholm.se.

Tallumpaviljongen i kyrko
gårdens södra del är världs- 
arvets besökscentrum.

Under perioden maj-augusti 
finns guidade visningar.
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Varbergs radiostation 
i Grimeton
Varbergs radiostation i Grimeton i Halland 
uppfördes i början av 1920-talet som en del i ett 
världsomspännande nätverk av radiostationer. 
Anläggningen, med de sex högresta antenntornen 
och »Alexanderson-alternatorn«, är i dag den enda 
fungerade i sitt slag i världen och representerar 
ett avgörande steg i utvecklingen av den moderna 
trådlösa kommunikationen.



antenntornen vid Grimetons radiosta
tion reser sig högt över den halländska slätt- 
ten utanför Varberg. De sex masterna syns 
långväga omkring och är sedan länge ett 
välkänt landmärke.

I skuggan av antenntornen ligger sta
tionsbyggnaderna, uppförda 1923 i en stram 
klassisk anda med drag av funktionalism ef
ter ritningar av arkitekten Carl Åkerblad.

Grimetons radiostation 
skrevs in på Unescos 
världsarvslista 2004, på da

gen 79 år efter invigningen 1925.
Ur Världsarvskommitténs motivering:
»Varbergs radiostation i Grimeton är ett unikt 
och enastående monument som representerar 
utvecklingsprocessen fór kommunikationstek
nologin under perioden efter första världskri
get. Varbergs radiostation är ett exceptionellt 
välbevarat exempel på ett telekommunikations- 
centrum som representerar de tekniska landvin
ningarna vid början av 1920-talet, samtidigt 
som det dokumenterar den fortsatta utveckling
en under tre årtionden.«

Föregående uppslag. De sex höga ståltomen bär 
tillsammans upp den kilometerlånga antenn som 
gjorde det möjligt att telegrafera trådlöst till usa.

En allé leder fram till huvudbyggnaden 
med släta, ljust putsade fasader och höga, 
vitspröjsade fönster. Sidoflyglarna och de 
tre kronorna i huggen sten ovanför entrén, 
mitt på det förhöjda mittpartiet, ger bygg
naden ett slottslikt uttryck samtidigt som 
stramheten leder tanken till industriell 
verksamhet.

Till vänster om huvudbyggnaden ligger 
garaget som rymmer en svart veteranbrand
bil av märket Chevrolet. De svarta garage
portarna och de små cirkelrunda fönstren 
står i stark kontrast till den ljusa, putsade fa
saden och som ett nostalgiskt utropstecken 
finns den bevarade röda bensinpumpen av 
fabrikatet Mack, troligen från trettiotalet.

Bakom radiostationen står de sex tornen 
på rad. Vart och ett av de fyrbenta antenn
tornen väger 130-160 ton och reser sig 127 
meter över marken. Ståltornen är placerade 
med 380 meters mellanrum och försedda 
med 46 meter breda tvärarmar som bär upp 
den så kallade multipelantennen.

Grimetons radiostation uppfördes åren 
1922-24, i en tid då behovet av säkra och 
snabba förbindelser med usa blev allt vik
tigare. Att radiostationen hamnade just här 
är inte någon slump. Från Grimeton, en mil 
öster om Varberg, färdas radiovågorna fritt 
över hav längs en storcirkelbåge över Atlan
ten, ända till mottagarstationen på Long Is
land utanför New York.
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Alexandersonsändaren är radiostationens stolthet, här övervakad av linjeförman 
Albert Nilsson som var sändarvakt.

Alexandersonsändaren 
Hjärtat i långvågssändaren är den så kalla
de Alexandersonsändaren - uppkallad efter 
konstruktören Ernst Fredrik Werner Alex- 
anderson (1878-1975). Han föddes i Uppsala 
men emigrerade till Amerika där han fick 
anställning vid General Electric och sena
re även på Radio Corporation of America. 
Alexanderson var relativt okänd i Sverige,

men en mycket uppskattad och respekterad 
uppfinnare i usa där han kallades för »en 
radions trollkarl«. Han var en pionjär inom 
elektroteknik och elektronik och fick under 
sin livstid mer än 340 patent beviljade - det 
sista vid 95 års ålder.

Alexandersonsändaren är stationens stolt
het och den vårdas ömt som ett barn - ett 
barn på 50 ton och med snart nittio år på
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Grimetons radiostation som uppfördes 1923 efter ritningar av Carl Åkerblad är ett 
unikt monument över den tidiga kommunikationsteknologin.
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Konstruktören Ernst Fredrik Werner Alexanderson. Detalj av högfrekvensgeneratorn.

nacken. Sändaren består av en elmotor, en 
växellåda och så den geniala högfrekvensal- 
ternatorn som skiljer sig från konventionel
la elgeneratorer på så sätt att rotorn saknar 
lindning. I stället består rotorn av en rund, 
7,5 centimeter tjock, stålskiva med en di
ameter på 1,6 meter som roterar med 2115 
varv per minut. Hastigheten vid kanten är 
då nästan 650 kilometer i timmen.

Skivan har urfrästa spår som är fyllda 
med omagnetiskt material. När rotorski- 
van roterar uppkommer en ständig växling

i magnetflödet, orsakad av växlingen mel
lan stål med hög magnetisk ledningsför
måga och slitsar. Växlingarna i magnetflö
det inducerar en växelspänning i ett antal 
lindningar i spår på statorn. Dessa samman
kopplas och spänningen transformeras upp 
till 2000 volt innan den leds upp i anten
nen. Långvågssändaren i Grimeton provas 
flera gånger varje år. Golvet vibrerar när den 
50 ton tunga sändaren går i gång och luft- 
kylningen som kyler kontaktytorna väser 
aggressivt, men från hela Europa och från
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Stationsbyn med byggnader fór stationschefen, forman ocb arbetare.

USA kommer rapporter om att sändaren »is 

still going strong«.

Samtidigt med byggandet av radiostatio
nen uppfördes ett bostadsområde för per
sonalen med en stor ingenjörsbostad, två 
förmansbostäder samt två parhus för fyra 
familjer. Alla hus var rödmålade och hade 
vita fönsterbågar. Byns strikta planering på
minner om äldre tiders bruksmiljöer - hu
sen i radiobyn placerades utefter en central 
gata med ingenjörsbostaden vid gatans slut, 
likt en herrgård, omgiven av en stor träd

gård med fruktträd och planteringar. Ingen- 
jörsvillan och förmännens hus är exempel 
på tidiga fabrikstillverkade så kallade indu
stribostäder. Övriga hus är ritade av Carl 
Åkerblad. Numer är alla tjänstebostäderna 
privatägda.

Från kabel till trådlöst 
Den första trådlinjen för telegrafi i Sverige 
öppnades 1853, samma år som det Kungli
ga Elektriska Telegrafverket bildades. Tre år 
senare hade Sverige telegrafförbindelse från
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Ystad till Haparanda. Meddelandena sän
des med morsekod genom trådar och togs 
emot av en telegrafist som skrev ner med
delandet.

De första kablarna i vatten var isolerade 
med guttaperka och kautschuk. De höll då
ligt och eroderades av saltvattnet och brän
des sönder av de höga spänningarna. Snart 
lyckas man dock knyta ihop Danmark med 
kontinenten, Holland och Belgien med 
England och vidare med Irland.

År 1866 lyckades man lägga ut en kabel 
hela vägen från Irland över Atlanten till 
New Foundland på usa:s östkust. Men de 
interkontinentala sjökablarna visade sig 
vara sårbara. I synnerhet i krigstid var det ett 
effektivt sätt att bryta förbindelserna - un
der första världskriget förstördes åtskilliga 
kablar för telegramtrafik genom sabotage.

Den italienske uppfinnaren Guglielmo 
Marconi utförde 1895 de första riktigt fram
gångsrika försöken med det som då kallades 
trådlös telegrafi. År 1901 lyckades han sända 
de första signalerna 2 800 kilometer över At
lanten - från Poldhu i Cornwall till S:t John 
på New Foundland.

De så kallade gnistsändarna som använ
des under de första årtiondena gav mycket

I sändarsalen samsas den gamla högfrekvensgenera- 
torn med de modernare kortvågssändarna.

Mätare fór antenn- och fältström. Telegrafnyckeln 
for prov sitter nere till höger.

störningar i telegrafikanalerna på näralig
gande våglängder. Sändningarnas kvalitet 
förbättrades avsevärt i och med att bland 
annat Ernst Alexanderson utvecklade hög- 
frekvensalternatorn 1906.

Mot slutet av första världskriget togs en 
gnistradiosändare i Karlsborg i bruk för te
legramtrafik. Sändaren i Karlsborg klarade 
trafiken till Europa, men nådde endast spo
radiskt fram till usa:s östkust.

År 1920 beslöt Sveriges riksdag att byg
ga en ny »storradiostation« för transatlan
tisk radiotelegrafi. Sändarstationen place
rades i Grimeton och mottagarstationen i 
Kungsbacka. Anläggningen levererades av
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I väntan på kungen. Uppslutningen var stor när Gustav V invigde radiostationen 
den 2 juli 1925.

Radio Corporation of America och utrusta
des med för tiden toppmodern utrustning. 
Liknande anläggningar hade redan byggts i 
USA, Polen och Storbritannien.

Kunglig invigning
Sändaren i Grimeton togs i bruk den 1 de
cember 1924 och stationen invigdes offici
ellt med pompa och ståt av kung Gustaf V 
den 2 juli 1925. Kungen sände ett telegram

till usa:s president Calvin Coolidge där han 
uttryckte sin övertygelse om telegraflänkens 
positiva följder:

»Denna nya förbindelse kommer i hög grad 
att stärka de kulturella och kommersiella re
lationer som så länge existerat mellan Sveri

ge och Förenta Staterna under det demokra
tiska skydd under vilket miljoner svenskar 
harfunnit nya hem.«
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Anpassningsspole med matarledningframför an
tenntornen. Tvärarmen där uppe är 46 meter bred.

Från början innehöll Grimetons radiosta
tion två likadana men spegelvända sändar- 
utrustningar som kördes växelvis, ungefär 
en månad i taget. Grimetons radiostation 
ingick i ett världsomspännande nät av Alex- 
andersonalternatorer och kom att fa stor 
betydelse för telegramtrafiken över Atlan
ten. Av alla dessa är Grimeton den enda som 
finns kvar - alla de övriga är skrotade.

Den som ville sända ett telegram till Ame

rika lämnade in sitt meddelande på närmas
te telegrafstation där det vidarebefordra
des till Radiocentralen i Telegrafstyrelsens 
byggnad vid Kaserntorget i Göteborg. Tex
ten omvandlades till morsekod pä hålrem
sor som placerades i en remsläsare. Denna 
var kopplad via luftledningar till Grimeton 
varifrån meddelandet fördes vidare genom 
etern och togs emot på andra sidan Atlan
ten. År 1938 flyttades telegramexpeditionen 
till Stockholm och Kungsbackas mottagare 
till Enköping. Förbindelsen visade sig vara 
mycket stabil, och nästan all telegramtra
fik från Sverige till Amerika förmedlades 
via Grimeton. Snart gjorde dock en ny tek
nik med elektronrörsändare för kortvåg sitt 
intåg och började användas parallellt med 
Alexandersonsändarna.

Kortvågsradion tar över 
Under andra världskriget ökade behovet av 
telegramförbindelser med utlandet via ra
dio dramatiskt, och ytterligare kortvågssän- 
dare installerades i rask takt för att ta hand 
om trafiken. Långvågssändarna användes 
dock fortfarande och kom senare under 
många år att användas av den svenska mari
nen för att sända meddelanden till ubåtar i 
undervattensläge.

Radiostationen kamouflerades genom 
ommålning med grön färg, och planer och 
vägar täcktes med jord och såddes igen. På
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Isolatorerna där radiosignalerna överfors till multipelantennen.

taket fanns sandsäckar för skyttevärn och 
skyddsrum byggdes vid stationen och i bo
stadsområdet samt uppe i kullen nordväst 
om stationen. Mörkläggningsskivor fanns 
för alla fönster här som överallt annars.

Efter andra världskriget hade kortvågs- 
sändare tagit över nästan all telegramtrafik. 
Alexandersonsändaren användes allt mer 
sällan, och i960 skrotades den ena av de två 
långvågssändarna för att ge plats åt två nya 
kortvågssändare.

I mitten av 1950-talet gjorde televisionen 
sitt intåg i Sverige. Sändare för tv och fm- 

rundradio fick plats i mindre hus i nära an
slutning till Grimetons antenntorn. Så gott

som alla tillkommande sändare placerades i 
den nya stationsbyggnaden för tv och rund
radio som uppfördes 1965. Därmed har den 
gamla stationsbyggnaden kunnat bevaras 
intakt med den utrustning och inredning 
som fanns i mitten av 1960-talet.

radiostationen i grimeton är det enda 
världsarv som kan besökas på distans, när 
stationen med anropssignalen SAQ^går ut i 
etern. Den representerar ett avgörande steg 
i utvecklingen av den moderna trådlösa 
kommunikationen och utgör med sina im
ponerande antenntorn ett unikt teknikhis- 
toriskt monument.
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Varbergs radiostation i Grimeton
Färdväg Radiostationens an
tenntorn syns i öster från E6 
vid Varberg. Från E6: Avfart 54. 
Följ brun/vit skyltning Radio
stationen Grimeton. Från Ulla- 
red/Värnamo väg 153: Följ brun/ 
vit skyltning från Gödestads 
kyrka. Från Varberg: Väg 153 
mot Värnamo. Följ brun/vit 
skyltning efter överfarten av 
E6/E20.

Öppettider Under sommar
tid är stationen öppen för be
sök dagligen. Mer information 
om detta finns hos Turistby
rån i Varberg, tel. 0340-868 00, 
tourist@varberg.se, på Länsmu
seet i Varberg, tel. 0340-185 20 
och på www.grimetonradio.se. 

Mer information Gruppbesök 
bokas på telefon 0340-67 41 90. 
Besöks- och informationscent
rum med kafé och butik finns 
på platsen.

Radiostationens 
nya besöks- och 
informations
centrum.
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Runt om i världen finns över 800 världsarv som beskri
ver jordens och människans historia. Med gemensam
ma krafter ska de skyddas och bevaras för framtiden.

Fjorton svenska platser har hittills valts in på Unes- 
cos världsarvslista. Drottningholms slottsområde blev 
Sveriges första världsarv och det senaste tillskottet är 
Struves meridianbåge som löper från Norra ishavet till 
Svarta havet. I Sverige svarar Riksantikvarieämbetet i 
samarbete med Naturvårdsverket för förvaltning och 
vård av de svenska världsarven.

»Svenska världsarv från istid till nutid« är en resa i ord 
och bild från den tid då landet reste sig ur havet efter 
den senaste istiden till de tekniska landvinningar som 
ledde fram till vår tids informationssamhälle. Förhopp- 
..ningsvis kommer boken att ge fördjupad kunskap och 

vioeka till utfärder i det svenska landskapet!

qpGit)' Riksantikvaricäni^etet
--------------------------- " ♦ . *'* V?.--
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