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Förord

E
tt världsarv är en plats, en byggnad, ett monu
ment eller ett naturområde som har så stora 
värden att det bidrar till förståelsen av jord
klotets utveckling och människans historia. 
För att detta viktiga kultur- och naturarv skall kunna iden

tifieras och skyddas tog Unesco initiativ till Konventio
nen om Världens kultur- och naturarv 1972. Intresset för 
att medverka har sedan dess varit enormt stort. Hittills 
har mer än 160 länder anslutit sig till konventionen 
som Sverige undertecknade 1985.

Hur identifierar man då världsarven och hur kan man 
veta att det val som görs i ett land har de höga värden 
som krävs? Ett antal kriterier som skall vara uppfyllda 
är en god vägledning vid urvalet, exempelvis kravet på 
autenticitet, d.v.s. ursprunglighet. Vanligtvis finns världs
arven bland de nationellt viktiga platserna, till exempel 
riksintressen, byggnadsminnen och nationalparker. För 
att kunna avgöra deras internationella betydelse måste 
man se sig om i världen efter liknande företeelser och 
objekt och analysera likheter och skillnader.

Sverige och de övriga nordiska länderna har löst pro
blemet genom att arbeta tillsammans med urvalet. Ar
keologiska lämningar, nordiska byggnadstraditioner, 
byggnader målade med Falu rödfärg, enastående natur
landskap, landhöjningsfenomen, samisk kultur, industri
byggnader och 1900-talets byggnadsverk har kommit att 
stå i förgrunden.

Det är en ära för varje nation när en del av kulturarvet 
eller ett naturområde tas upp på Unescos världsarvslista. 
Att ett litet land som Sverige finns representerat med 
tolv bidrag ger oss anledning att vara både stolta och 
ödmjuka. Det visar vilket värde inte bara vi själva utan 
även omvärlden tillmäter vår rika historia och natur.

Naturligtvis betyder det också mycket för de bygder 
och regioner som har ett världsarv. Det är en symbol att 
lyfta fram och samlas kring, och det är ett viktigt bidrag 
till den lokala näringen när nu natur- och kulturupple
velser lockar allt fler besökare.

Samtidigt som utnämningen av ett världsarv är hed
rande innebär den också förpliktelser. Värdlandet för
binder sig att vårda och förvalta platsen, byggnaden 
eller miljön så att den förblir oförstörd för kommande 
generationer. Det här ansvaret har Riksantikvarieäm
betet och Naturvårdsverket i uppdrag att bevaka, men 
i praktiken delas det av alla medborgare.

Låt oss börja vår resa i tid och rum. Från den era 
när inlandsisen började ge plats för det som i dag är 
Höga Kusten till lugnet och harmonin på Skogskyrko
gården från 1900-talet. Från Karlskrona örlogshamn i 
söder till Lapplands vidder i norr, från Tanums häll
ristningar i väster till Hansestaden Visby i öster.

För Riksantikvarieämbetet

Erik Wegrceus, riksantikvarie

För Naturvårdsverket

Q((m (jlÆL-<Ą
Lars-Erik Liljelund, generaldirektör
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Örlogsstaden 
Karlskrona



Under mer än 300 år har det mesta i Karlskrona kretsat 
kring örlogsvarvet, hamnen och försvarsanläggningarna. 
I denna unika industrimiljö har skeppsbyggnadskonsten 
kontinuerligt utvecklats, från Karl XI:s högsjöflotta som 
dominerade dåtidens Östersjön fram till våra dagars avan
cerade stealth-fartyg från Karlskronavarvet.

U
nder senare hälften av 1600-talet var Sverige 
en stormakt. Trots att landet var litet, av
lägset beläget, glesbefolkat och fattigt, fick 
blotta omnämnandet av den svenska armén 
Europas alla kejsare och kungar att darra på spetsman

schetterna. Sverige hade nästan uppnått alla Östersjö
ländernas stora dröm - Dominium maris Baltici, 
herravälde över Östersjön. Därför var flottan lika viktig 
som armén, och kung Karl XI hade stora planer. Ar 
1679 fattade kungen beslut om en ny örlogsbas, och 
året därpå bestämdes platsen - Trossö i det som i dag 
är Karlskrona skärgård. Platsen valdes bland annat där

för att man därifrån lätt kunde ta sig till besittningarna 
på andra sidan Östersjön med Stralsund och Riga, två 
av rikets viktigaste städer.

Till örlogsbasen skulle anläggas varv, förrådsbygg
nader, förläggningsmöj ligheter, ämbetslokaler för Ami- 
ralitetskollegiet - en ny stad skulle snabbt komma igång 
med arbetare, hantverkare och köpmän. Det skedde med 
en ovanligt brutal metod. Grannstaden Ronneby blev 
berövad sina stadsprivilegier, och befolkningen beordra
des att flytta till Karlskrona. Detta övergrepp var beslutat 
redan från början, det stod inskrivet i den nya stadens 
privilegier.
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En av 160O-talets berömda svenskar, Erik Dahlbergh, 
fick kungens uppdrag att planera och rita det nya sam
hället, och redan efter två år var över 2 000 man i arbete 
med uppbyggandet. Under de följande drygt 150 åren 
arbetade några av Sveriges mest namnkunniga arkitek
ter med att skapa en stad i världsklass - förutom Erik 
Dahlbergh bland andra Nicodemus Tessin d.ä. och d.y., 
Carl August Ehrensvärd och Olof Tempelman.

Staden
År 1753 skrev en resenär i sin dagbok: ”Carlscrone är 

byggt på idel Stenberg gatorna uppför och nerför, så att

Sidan 7: Mönster- och modellsalsbyggnaden från 1784 ritades 
av Fredric Henric af Chapman. Den kolonnprydda fasad- 
delen ingår i en länga som består av flera byggnader.
Ovan: Den gamla mastkranen är ett slutet stentorn som stod 
färdigt 1806. Det krävdes 96 män för att driva gångspelet.

man noga måste akta sig för att inte falla och bryta arm 
eller ben.” Inte förrän i mitten av 1800-talet började 
man stensätta Stortorget, ett arbete som blev avslutat 
först mot slutet av seklet.

Tvärs över Trossö drogs Amiralitetsgatan. Närmast 
söder därom anlades bostadskvarter med stora, vackra

Örlogsstaden Karlskrona Q





hus på generöst tilltagna tomter för höga officerare. Där
efter vidtog örlogsvarvet. Längs den östra stranden bygg
des stora magasin och bostäder för civila handelsmän, 
medan enkla stugor för varvsarbetare byggdes på Väs
terudd och Björkholmen.

Stortorget, eller Stora Torg som det kallades ända in 
på 1900-talet, var stadens centrum. Här dominerar de 
officiella byggnaderna - de tre monumentalbyggnaderna 
- rådhuset, Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan. 
Rådhuset, troligen ritat av Thure Wennberg, stod klart 
1798 och därmed ansåg man att torget var klart. De 
båda kyrkorna, Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan, 
ritade av Nicodemus Tessin d.y. räknas till den klas
siska, romerska barockens främsta monument i Sverige. 
Fredrikskyrkan byggdes 1720-58, och Trefaldighetskyr
kan som ursprungligen kallades Tyska kyrkan, eftersom 
den var den tyska församlingens kyrka, uppfördes mellan 
1697 och 1749. Äldst av stadens kyrkor är Amiralitets- 
kyrkan Ulrica Pia. Den byggdes 1685 i trä, eftersom det 
var bråttom med att få ett gudshus i staden.

Det är örlogshamnen och fortifikationsanläggning- 
arna som har haft huvudrollerna i Karlskronas historia. 
Inom hamnområdet finns många mäktiga och märkliga 
byggnader och eftersom här har pågått verksamhet ända

Vänstersidan: Fredrikskyrkan och Karl XI:s staty vid Stortor
get. I norra tornet hänger två mindre klockor, en av dem med 
Gustav III:s namnchiffer. I södra tornet hänger en större klocka. 
De tvä mindre fick gjutas om efter stadsbranden 1790, medan 
den större klarade sig oskadd.
Ovan: Rådhuset vid Stortorget, här sett från Trefaldighets
kyrkan, har byggts till ett flertal gånger.
Nedan: Dockestöttor från Femfinger do ekorna på Trossö.
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Vänstra bilden: Tyghuset i förgrunden och där bakom batal
jon af Trolle, vilka ligger inom kasernområdet.
Mittenbilden: Fästningstornet på skäret Godnatt byggdes 1863 
och togs ur bruk sju år senare. Ar 1870 byggdes det om till 
en bemannad inseglingsfyr.
Högra bilden: Bastion Aurora uppkallades efter morgonrodna- 
dens gudinna i den romerska mytologin, eftersom bastionen 
ligger längst österut i örlogsbasen.

sedan staden grundades, har det under varje århund
rade kommit till nya anläggningar. Ar 1716 bestämde 
Karl XII till exempel att en docka enligt engelsk modell

skulle byggas. Christopher Polhem fick uppdraget att lösa 
problemet med hur man skulle få ut vattnet ur dockan, 
eftersom man inte kunde förlita sig på tidvattnet som i 
England. Polhem konstruerade ett paternosterverk där 
270 man arbetade i treskift i upp till fyra dygn för att 
tömma dockan. Flottans modellkammare instiftades 
1752 av kung Adolf Fredrik. Vid denna tid tillverkade 
man modeller av alla fartyg som byggdes, och model
lerna ställdes ut i Mönster- och modellsalsbyggnaden. Är 
1778 ritade Ehrensvärd den så kallade Inventariekam- 
mare I som i folkmun kallades Silverhuset. Gustav III
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hade nämligen beska kommentarer om bygget. Han 
undrade om man använde silver i stället för murbruk 
och sten. Byggnaden är indelad i fyra sektioner, där lika 
många fartyg kunde lasta av sin utrustning för vinter- 
förvaring.

Fortifikationen
Anläggningarna på Trossö, de marina förvaltningarna, 
förläggningarna, varvet och örlogshamnen skulle försva
ras av en rad befästningsverk på öar och skär utanför 
staden. Längst ut i Aspösund skyddades inloppet till

innerskärgården av Drottningskärs kastell och Kungs- 
holms fort.

Närmare basen anlades så småningom befästnings- 
torn på Kurrholmen och skäret Godnatt. Befästnings- 
tornen uppfördes i mitten av 1800-talet, men de blev 
omoderna som försvarsverk efter bara några år. De blev 
heller aldrig bestyckade. Trossös östra sida försvarades 
av ett omfattande fortifikationsverk på Koholmen och 
ett bestyckat försvarstorn på Mjölnareholmen. Därifrån 
kunde man vintertid kontrollera att ingen fiende tog sig 
in till flottbasen över isarna.
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Flera öar som Björkholmen, Lindholmen och Söder
stjärna fick funktioner som hörde ihop med den centrala 
basen. Även rent fysiskt kom de att höra samman, se
dan sunden mellan dem fyllts med tippmassor. Inom detta 
område finns flera helt unika byggnader, t. ex. Repslagar- 
banan och Wasaskjulet på Lindholmen. På Stumholmen 
som ligger närmast Trossö byggdes verkstäder och pro
viantförråd. Här ligger också en mycket särpräglad 
byggnad från slutet av 1700-talet, det så kallade Slup- 
och barkasskjulet. Huvudinloppet till innerskärgården 
mellan Aspö och Tjurkö är den svagaste punkten i för- 
svarsskölden runt Trossö, för Kungsdjupet, eller Aspö- 
sund som det heter numera, är nästan en och en halv 
kilometer brett.

Kungsholms fästning var betydligt större än kastellet 
på Drottningskär, där man redan 1680 började bygga 
en donjon som var lika stor som hela skäret. En donjon 
är en massiv stenbyggnad i flera våningar med övertäckta 
uppställningsplatser för fästningsartilleri. Under hela

Till vänster: När Wasaskjulet upp
fördes i början av 1760-talet, blev 
det möjligt att bygga fartyg obero
ende av årstid och väderlek. Skjulet 
användes för skeppsbyggnadsverk- 
sambet ända fram till sekelskiftet 
1900.
Till höger: Repslagarbanan från 
1690-talet är det främsta byggnads
verket från varvets äldsta tid. Mel
lan två bmhumtd av sten löper en 
träbana som är 300 meter lång.

1700-talet och en bra bit in på 
1800-talet var Drottningskärs 
kastell den viktigaste försvars
anläggningen.

Kungsholms fästning var till 
en början relativt enkel och be
tydligt svagare än anläggningen 
tvärs över Aspösund. På 1830- 
talet företogs dock stora föränd

ringar, tillbyggnader och moderniseringar av fästningen. 
Trots att fortet varit bemannat oavbrutet under mer än 
320 år, har det aldrig avlossats ett enda skott därifrån 
mot inkräktare.

Kungsholms fästning var bestyckad med 400 kano
ner och hade en bemanning på mellan 1 100 och 1 200 
man. Fortet har varit krigsrustat tre gånger under de 
senaste 150 åren - under Krimkriget samt Första och 
Andra världskriget på 1900-talet. Dessutom var Kungs
holms fort huvudkvarter under 1980-talets ubåtsjakter.

Mycket speciell på Kungsholmen är den runda slup
hamnen. Den allra äldsta bevarade byggnaden är Stora 
Kruthuset som stod färdigt 1736.

På fortet fanns förutom militär personal även arbets
karlar som var dömda till straffarbete. Deras tillvaro 
var hård, arbetsdagen kunde börja klockan fyra på mor
gonen och hålla på till åtta på kvällen. Prygelstraff var 
inte ovanligt, och avrättningar förekom också. Office
rarna och deras familjer levde däremot ett behagligt liv.
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Föregående uppslag: När Drottningskärs kastell var som star
kast var 250 man förlagda där. Kastellet var då bestyckat med 
77 kanoner och 10 mörsare.
Till vänster: Utsikt från entrén till herrgården Skärva.
Nedan: Skärvas huvudbyggnad med dorisk portik.
Nästa sida: Pelargången under modellsalen i Mönster- och 
modellsalsbyggnaden.

Officersfruarna fick använda båtsmännen som arbets
kraft i hushållet. ”De kunde användas till alla i hushållen 
förekommande göromål. De voro ovärderliga, anspråks
lösa, arbetsamma och häpnadsväckande pålitliga i fråga 
om att se efter barnen.” Detta skrev Senta Centervall, 
dotter till chefen för Carlskrona artillerikår, i slutet av 
1800-talet. Den sista året-runtboende familjen flyttade 
från fortet 1959, men som arbetsplats har Kungsholmen 
alltid spelat en stor roll och gör så än i dag.

Omlandet
I trakterna runt Karlskrona byggde officerare och för
mögna borgare sommarresidens. En krans av vackra 
herrgårdar, ofta med tillhörande jordbruk, kom med tiden

att omge staden. Som representant för dessa ingår varvs- 
amiralen Fredric Henric af Chapmans sommarbostad 
Skärva i världsarvet. Skärva herrgård uppfördes 1785- 
86, och af Chapman ritade själv anläggningen. Huvud
byggnaden är en timrad ryggåsstuga. Hela herrgården, 
vad gäller både hantverksskicklighet och konstruktions
lösningar visar att det är erfarna skeppstimmermän som 
uppfört den. Runt huvudbyggnaden anlades en park i 
engelsk stil med ett Dianatempel och ett gotiskt torn 
som blickfäng.

Ett stort problem för Karlskrona redan från början 
var vattenförsörjningen. Det fanns inte tillräckligt med 
färskvatten till hela befolkningen. Därför anlades en 
damm och ett vattenverk vid Lyckebyåns nedersta fall 
redan på 1710-talet. Än i dag får staden sitt vatten 
härifrån. Lyckeby var viktigt i andra avseenden också. 
Där fanns bland annat en kronokvarn som försåg två 
stora kronobagerier med mjöl.

Karlskronas militära själ har efterhand bytts till en 
civil. De väl bevarade militära anläggningarna har i stäl
let fått en ny betydelse som exempel på en väl planerad 
örlogsbas.
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I minst 4 000 år har människan präglat den öländska naturen. Lika länge 
har naturen satt gränserna för människans förehavanden. Resultatet av 
detta växelspel har blivit den helt unika kultur- och naturmiljö som kallas 
Södra Ölands odlingslandskap.

H
ela Öland var kunglig jaktpark från 1569, 
då Johan III införde den så kallade regal- 
rätten. Den medförde stora förändringar 
för den bofasta befolkningen. Det var inte 
längre tillåtet för bönderna att ens bryta grenar eller 

samla in löv, men de fick i alla fall låta boskapen beta i 
utmarkerna. Det kungliga villebrådet fick dock röra sig

fritt. Eftersom bönderna inte hade rätt att bära vapen, 
var det svårt för dem att freda sina åkrar för viltet. Den 
största plågan var vildsvinen. Denna kungliga djurgårds- 
inrättning avskaffades först 1801.

1 dag samsas det gamla och det nya sida vid sida - 
medeltida radbyar och moderna villor, fornborgar och 
industrier, järnåldersgravar och modernt jordbruk.

Södra Ölands odlingslandskap



Karakteristiska för det öländska landskapet är väder
kvarnar och stenmurar, mindre känt är att praktiskt 
taget alla bruna bönor vi äter i Sverige är odlade på 
Öland.

Man kan beskriva det öländska landskapet inom 
världsarvsområdet som ett randigt mönster. I sydväst 
ligger Mörbylångadalen med Ölands bästa odlingsjord. 
Innanför denna slätt reser sig västra landborgen, en 
mellan 20 och 40 meter hög klint. Mitt på södra Öland 
breder Stora alvaret ut en säregen mosaik av grusalvar, 
hällmarker och gräsmarker. Öster därom sträcker sig sjö
markerna och sjöängarna som övergår i en ”rand” av

odlingsbar jord. Längst österut löper strandvallar, den 
östra landborgen, som reser sig från några meter över 
havet till ungefär 13 meters höjd. En genomskärning av 
ön visar att den sluttar från väster till öster.

Stora alvaret
Stora alvaret är en unik miljö. Alvarmarker finns bara 
på några få platser på jorden, och Stora alvaret på 
Öland är det till ytan största av dem alla, 260 kvadrat
kilometer. Förutsättningar för alvarmark är att berg
grunden består av kalksten, där det täckande jordlagret 
är mycket tunt och växelvis utsätts för extrem torka och 
översvämning. Det är kombinationen av berggrunden, 
klimatet och förekomsten av betesdjur som har skapat 
det landskap som finns i dag. Utan ständig avbetning 
skulle denna säregna plats växa igen.

Här växer arter som normalt bara finns i södra 
Europa, fjällvärlden eller Sibirien, och här finns också 
växter som inte förekommer någon annanstans på jorden 
- ölandssolvända och alvarmalört.

På höjdryggarna med en aning djupare jordtäcke finns 
alvartorrängar, medan sänkorna utgörs av kalkfuktängar. 
Båda dessa gräsmarkstyper är beroende av betande djur 
för att inte växa igen med buskar och träd. Där jorden 
är mycket tunn och dessutom kalkrik förekommer får- 
svingel- och solvändehedar. Landskapet påminner om 
tundran som bredde ut sig över hela norra Europa efter 
den senaste istiden. Hällmarksalvaret består nästan ute
slutande av nakna kalkstenshällar, där främst mossor 
och lavar överlever. Karstalvaret har djupa sprickor i de 
kala klipporna. I botten på sprickorna finns gynnsamma

Sidan 21: Denna vy med betande hästar i Gettlinge är själva 
sinnebilden av Öland - det öppna landskapet, stenmurarna 
och den rika blomsterprakten.
Ovan till vänster: En av Ölands orkidéer, Adam och Eva.
Till vänster: Orminge rör i As socken har varit betesmarker i 
många generationer. De delvis avbetade buskarna är ölands
tok. I bakgrunden syns Ottenby naturreservat och fyren Långe 
Jan på Ölands sydspets.
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Ovan: Tvärs över sjömarkerna vid Gräsgård, Mörbylånga kommun, kan 
man följa denna gamla grusväg.
Till vänster: Öland är i förhållande till sin yta Sveriges artrikaste landskap. 
Inte minst på de kalkrika alvarmarkerna, som här i Hulterstad, växer 
blommor och örter i stor prakt. e
Till höger: Gettlinge gravfält ligger i Södra Möckleby socken. Stäven på 
skepp ssättningen har så kallade skålgropar i toppen. Vad de kan ha fyllt 
för funktion, har forskarna ännu inget svar på. Väderkvarnen i bakgrunden 
är en av de 62 som återstår inom världsarvsområdet.

växtplatser för arter som egentligen hör hemma i en 
annan miljö. Här och var finns vätar och al vars j öar. Vä- 
tarna är vattensamlingar som torkar ut under sommaren.

De första daterade lämningarna efter bofast befolk
ning på alvaret är gånggrifter från den yngre stenåldern. 
Från järnåldern har man hittat husgrunder och små 
gravfält. Hela alvaret genomkorsas av ett sammanlagt 
380 kilometer långt nätverk av hålvägar som holkats ur 
markytan genom långvarig nötning.

Sjömarkerna och sjöängarna
Sjömarkerna kallas det flacka området nära Östersjö
kusten som ligger längs med den odlade jorden. I år
tusenden har dessa marker betats av boskap, då redan 
järnålderns boskapsskötande ölänningar bodde på öst
kusten. Eftersom sjömarkerna aldrig odlats, finns tydliga 
lämningar kvar efter bosättningar - avlånga hallhus 
med stenväggar och stensträngar som markerar fägator, 
mjölkningsfållor och hägnader. Ända fram till Andra 
världskriget betade mjölkkor på sjömarkerna, och korna 
mjölkades på plats som man hade gjort i årtusenden.

Dessa marker har aldrig konstgödslats, därför är den 
biologiska mångfalden överväldigande. Här finns dess
utom norra Europas viktigaste rastlokaler för alla de 
arktiska flyttfåglar som mellanlandar här. Sjömarkerna 
är också häckningsplats för sjöfåglar och vadare som är 
beroende av öppen och betad mark.

Sjöängarna är strandnära marker där bönderna har 
kunnat bärga hö till vinterfoder. Dessa ängar var in
hägnade till skydd mot de betande djuren, och därför
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räknades de till inägorna - byns gemensamma odlings
mark. Sjömarkerna däremot hörde till utmarkerna som 
endast användes som betesmark för de frigående djuren.

Människan och odlingslandskapet 
De första människorna kom till Öland för ungefär 8 000 
år sedan. De var samlare och jägare som slog sig ner 
längs kusterna. Albyboplatsen är ett exempel på en sten- 
åldersboplats, där arkeologer har hittat spår efter runda 
hyddor som var mellan 2,5 och 3,5 meter i diameter. 
Denna plats var bebodd i två tusen år, fram till cirka 
4 000 år före Kristi födelse.

Det var under yngre stenåldern, den period som kal
las bondestenåldern, som människorna på Öland började 
bruka jorden och hålla boskap. Från slutet av denna pe
riod finns de första gånggrifterna bevarade, bland annat i 
Resmo, vilket visar att människorna var bofasta. Redan 
då uppstod den fördelning som i stort sett gäller än i 
dag, att jordbruk dominerar på västsidan och boskaps
skötsel på östsidan.

Under de två årtusendena före Kristi födelse levde 
människorna på södra Öland troligen ett gott liv i ett 
varmt och behagligt klimat och med tillräckligt med 
mat åt alla.
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Vid vår tideräknings början skedde många föränd
ringar i levnadsförhållandena. Bönderna levde i små byar, 
där man anlagt åkrar och ägnade sig åt mjölkproduk
tion i större skala. Tiderna hade blivit oroligare. De stora 
fornborgarna var i bruk, även om de inte blev perma
nent bebodda förrän senare. I dag känner vi till fem 
fornborgar inom världsarvsområdet - Sandby, Bårby, 
Triberga, Träby och Eketorp. Borgarna var egentligen 
befästa byar, där traktens gårdar slutit sig samman för 
att skapa skydd åt folk och fä.

Den gamla och den nya tiden 
Från 1100-talet och under de tre följande århundradena 
växte den nuvarande markindelningen fram med by
tomter, inägojord och utmarker. Den odlade jorden, in- 
ägoj orden, var inhägnad, och utmarken användes som 
betesmark. Den stora bytomten delades upp mellan 
gårdarna, och de typiska, öländska radbyarna tog form.

I en radby ligger alla tomter på rad längs byvägen. 
Gårdarnas tomter har olika bredd i proportion till hur 
stor andel av byns gemensamma inägojord bonden var 
berättigad till. Den vanligaste gårdstypen i de öländska



Föregående uppslag: I denna pastorala miljö i Enetri, Ås socken, 
tycks tiden ha stått stilla. Ladugårdar och ekonomibyggnader 
av oputsad kalksten famnas mjukt av lummig grönska.
Ovan till vänster: I Lilla Frö kan man från landsvägen kika in 
genom denna portgång på en gårdsplan som är kringbyggd av 
en traditionell, götisk gård.
Nedan till vänster: Lilla Frö är en typisk, öländsk radby med 
ekonomibyggnadernas baksidor vända mot landsvägen. 
Ovan: Sjömarker i Hulterstad.

radbyarna är den så kallade götiska gården. Den rek
tangulära tomten är kringbyggd, och boningshus och 
ekonomibyggnader - mangård och fägård - är åtskilda 
med en mur eller ett staket. Ekonomibyggnaderna lig
ger utmed gatan. Från bygatan passerar man genom en 
port för att komma in på gården. Under medeltiden

var radbyar vanliga i hela östra Sverige och norra Europa, 
men i dag är det nästan bara på södra Öland som de 
finns kvar. De öländska byarnas odlingsmark fördelades 
enligt ”laga läge”, vilket betyder att byn anlagts och 
indelats i enlighet med medeltida lagar, och att gårdarna 
erhållit sina rätta andelar av byns samlade tillgångar.

Under 1100-talet byggdes många stora stenkyrkor 
på Öland. De äldsta är de i Hulterstad och Resmo. 
Stenkyrkorna som uppfördes vid denna tid var riktiga 
sockenfästningar. Öland var rikt och välmående med 
stort behov av att i oroliga tider kunna ge skydd åt 
människor och rikedomar. Inte förrän på 1800-talet 
upphörde de medeltida kyrkornas roll som försvarskyrka, 
eftersom alla helt enkelt inte längre fick plats i de äldre 
kyrkorna.
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När de kungliga jaktprivilegierna upphörde år 1801, 
delades utmarkerna upp mellan socknarna som såg till 
att varje bonde fick sin rättmätiga del. Ar 1819 var ut- 
marksdelningen avslutad, och då kom väderkvarnarna 
till. Många bönder ville ha en egen kvarn på sin mark. 
Väderkvarnen var något av en statussymbol för 200 år 
sedan. I mitten av 1800-talet fanns det nästan 2 000 
kvarnar på Öland, i dag återstår 350 stycken - 62 av 
dem inom världsarvsområdet.

Den brukade åkerarealen mer än tredubblades när 
enskiftet och laga skiftet genomfördes. Från mitten av 
1800-talet och ungefär hundra år framåt lades stenmu
rar som markerade gränserna mellan ägorna. Murarna 
som skiljer byarnas inägor från utmarken härstammar 
däremot ända från medeltiden.

Trots all nyodling blev det allt svårare för den ökande 
befolkningen att försörja sig. En lag efter skiftet föreskrev 
att gårdarna aldrig fick delas mer än två gånger, vilket

Strandängarna i Gräsgård, inte långt från Mörbylånga, bar 
försett åtskilliga generationer Ölandsbönder med foder till 
djuren.

kunde få tragiska konsekvenser. Om det fanns många 
barn i familjen, var det de två äldsta som fick ärva. De 
yngre fick försörja sig på annat sätt, oftast som pigor och 
drängar. Många tvingades att tigga, andra emigrerade. 
Mellan åren 1880 och 1930 utvandrade en tredjedel av 
Ölands befolkning.

Trots 1900-talets utveckling inom jordbruket med 
utslagning av de små jordbruken och avfolkning av lands
bygden som drabbade hela Sverige, är åkerarealens stor
lek oförändrad på Öland. Kulturlandskapet som har 
formats av människor och djur ser i stort sett likadant 
ut i dag som det gjort i tusentals år. Det är som levande 
odlingslandskap södra delen av Öland behåller sina 
omistliga värden.
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Visbys stadsbild på 1200-talet präglades säkert av människor i febril aktivitet. Där Almedalens 
park ligger i dag, låg stadens hamn. På mindre än hundra år växte en stad och dess ringmur upp. 
Byggnadssten och kalk till murbruk bröts i klipporna runt staden, och packhus, kajer, kyrkor 
och kloster restes innanför muren på otroligt kort tid, sett i ett historiskt perspektiv.

M
itt på Gotlands långsträckta västkust 
ligger Visby. I dag är staden kommu
nens centralort med ungefär tjugo tusen 
invånare. Innerstaden omringas av den 
välbevarade stadsmuren. Där innanför vittnar mäktiga 

kyrkoruiner och stenhus om storhetstiden på 1200- 
talet, då staden var knutpunkt för hela Östersjöhandeln 
och en av norra Europas viktigaste och rikaste städer.

Redan under förhistorisk tid var Gotland en viktig 
handelsplats. Rika arkeologiska fynd från folkvandrings- 
och vendeltid - år 400-700 e.Kr. - visar gotlänningarnas

handelsförbindelser. De sträckte sig längs Östersjökus
ten, från Danmark i väster till Ryssland i öster. En rad 
runstenar från 1000-talet berättar om Gotlands bonde
köpmän - farmannabönder - som dog i främmande land.

Det gotländska samhället var grundat på relativt jäm
bördiga, självägande bönder med gemensam lagstiftning 
och eget ting. Transithandel stod för en stor del av deras 
levebröd. Hudar och vax från Ryssland och Finland frak
tades västerut och byttes mot textilier och lyxartiklar. 
Järn från Sverige smiddes till vapen och redskap och 
transporterades via Gotland österut.

Gutasagan, som nertecknades omkring år 1220, 
berättar att gotlänningarna ställde sig under Sveakungens 
beskydd mot en årlig skatt på 12 kilo silver, vilket mot
svarade 10 gram vardera för de totalt 1 200 gårdarna 
på ön. Gotland behöll dock både självstyre och ledungs- 
frihet, vilket innebar att man inte behövde bidra till svear
nas sjöförsvar.

Visbys äldsta tid
Ingen vet hur länge platsen har varit bebodd. Man har 
funnit en stenåldersboplats i staden, men i övrigt har 
Visby - i motsats till resten av Gotland - få spår efter 
omfattande bosättning och jordbruk från förhistorisk 
tid. Gutasagan berättar om Botair, som byggde kyrka i 
Vi, förmodligen där ruinerna efter S:t Pers och S:t Hans 
kyrkor numera står. Det finns ingen exakt tidsangivelse 
för händelsen, men man antar att den inträffade under

Föregående sida: Utsikt från krönet av norra delen av muren 
innanför Norderport.
Till vänster: Gamla apotekets trappstegsgavel mot Strandgatan. 
Huset var ursprungligen ett packhus från 1200-talet och är 
numera en av stadens bäst bevarade, medeltida byggnader.



Uppifrån: Fönster med typiska luckor på Norra Murgatan.
Masverksfönster i S:t Nicolai kyrkoruin. Vackert utsmyckad port på Klintgatan. 
Del av bildsten i S:ta Gertruds gränd.
Återhållsam arkitektur med spegeldörrar i huset från 1765 i Kilgränd.
Visbys botaniska trädgård anlades av sällskapet De Badande VJännerna 1856.

den första halvan av 1000-talet. Enligt Gutasagan kristnades 
Gotland av den norske helgonkungen S:t Olof.

Man förmodar att Vi, som senare blev Visby, ursprungligen 
var ett ankringsställe för de farmannabönder som endast 
säsongsvis bodde i trakten under vikingatiden. En sandbank 
skapade en naturlig, skyddad hamn på Gotlands i övrigt 
oskyddade västkust. Vid stranden reser sig kalkstensklippor i 
flera nivåer - Klinten. Lämningar efter vikingatidens trähus, 
två till tre meter under dagens marknivå, 
har daterats till åren strax före år 1000, 
när strandlinjen gick ungefär där Strand
gatan ligger i dag. Bebyggelsen löpte i 
parallella rader i solfjädersform upp från 
stranden mellan nuvarande Hästgatan i 
söder och Skogränd i norr. Bodar låg par 
om par med framsidan mot nuvarande 
Mellangatan och S:t Hansgatan. Liknande 
byggnadsmönster - parvisa hus med gav
larna mot en strand eller kaj och med 
smala gränder mellan - förekommer även 
i andra städer under medeltiden, bland annat på 
Bryggen i Bergen. Den äldsta delen av Visbys 
stadskärna med rätlinjig indelning skiljer sig från 
resten av stadens mer oregelbundna gatumönster 
och varierande tomtstorlekar.

Från bondehandel till hansestad 
Visbys betydelse som handelscentrum ökade 
under 1100-talet. Handeln övergick från farman
nabönder till specialiserade köpmän. Samtidigt 
ökade den bofasta befolkningen, staden växte och 
en ny församlingskyrka, S:t Clemens, byggdes i 
stans norra del. Ryssar och tyskar kom till Visby, 
först bara under sommarsäsongen. På 1130-talet

Hansestaden Visby



fick de gotländska köpmännen handelsprivi
legier av den tyske kejsaren Lothar och år 
1161 ingicks ett handelsavtal mellan Gotland 
och den nyligen grundade staden Lübeck. 
Avtalet öppnade handelsvägarna mellan got
länningarna och tyskarna. Visbys köpmän 
seglade dessutom till länderna runt Nord
sjön. I Bergen kände man väl till dem, och 
många gotlänningar finns också antecknade 
i engelska tullregister från 1200-talet.

Vid denna tid bildas det en hel rad gillen 
i Visby - religiösa och sociala sammanslut
ningar för köpmän och så småningom även 
för hantverkare. De tyska köpmännen förde 
med sig sin speciella organisationsform, den 
så kallade Hansan, som ursprungligen var ett 
löst sammanfogat förbund för att trygga han
delsmonopol genom privilegier. Den utgjorde 
embryot till de senare stadshansorna, som i 
sin tur kulminerade i det mäktiga tyska Hanse- 
förbundet, instiftat år 1358. Där fick Visby 
en ledande roll bland de östliga förbundsstä- 
derna.

Sten på sten
Det stora uppsvinget för handeln medförde 
ökat välstånd för Visbys köpmän, och 1200- 
talets högkonjunktur satte för alltid sin prä
gel på stadsbilden. Staden ändrade karaktär, 
gator och gränder fick stenläggning och kajer 
anlades. Stadskärnans byggnadsmönster fort
satte i allt vidare cirklar under medeltiden. 
Den växande handeln och välståndet gjorde 
att man kunde bygga murade stenhus på upp 
till fyra våningar. Denna medeltida hustyp 
har man bara funnit i ytterligare en annan 
stad vid Östersjön, nämligen Tallinn.

De murade väggarna var så tjocka - ofta 
upp till en meter - att tomterna där vikinga
tidens träbebyggelse legat blev för små. De
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Typisk gatumiljö, sedd uppifrån Klinten. Till 
vänster, intill Domkyrkotrappan, ligger Johan 
Målares hus. I Visby gör sig närheten till havet 
ständigt påmind.
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slogs därför samman till större som motsva
rade en husbredd. Fasadernas mäktiga trapp
gavlar vändes mot huvudgatan. Överst fanns 
en hissbom, och i våningarna under fanns 
varuportar, vilka man fortfarande kan se på 
Strandgatan. Det typiska packhusets grund
plan var en rektangel som bestod av ett rum 
med ingång från gatan. En utvändig trappa 
och loftgång ledde till de övre våningarna. I 
huset fanns avträden med en invändig kanal 
ner till en murad cistern under källaren. 
Packhusens gavlar, liksom den övriga bebyg
gelsens, bildade sammanhängande husrader. 
Husen sträckte sig inåt från gatan med bo
stad i den bakre delen. Bara i bostaden fanns 
eldstad.

Behovet av utrymme gjorde att huskrop
parna i många fall välvde sig över de smala 
gatorna. Även i områden utanför den ur
sprungliga stadskärnan byggdes packhus, 
men här fanns det mer plats, och husen bygg
des därför med långsidan mot gatan. Man 
räknar med att hela området nedanför Klin
ten var bebyggt omkring år 1300.

Vi vet inte mycket om hur köpmännen 
bodde under stadens guldålder och ännu 
mindre om de lägre samhällsklassernas bo
stadsförhållanden. Packhusen, kännetecknet 
på stadens välstånd, är de som överlevt till 
vår tid, och de är i de flesta fall betydligt för
ändrade och ombyggda.

Ett av stadens rådhus kallades Vinkällaren 
eller Kalvskinnshuset och låg vid det äldsta 
torget, Rolandstorget, där Birgergränd nu
mera möter Strandgatan. Själva byggnaden
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Till vänster: Den cirka tre och en halv kilometer långa ringmuren 
är norra Europas bäst bevarade stadsmur. Den delas in i Norder- 
mur, Östermur, Södermur och Sjömuren. Bilden visar att man fort
farande kan ana en del av det system av vallgravar som en gång 
löpte utanför muren.
Ovan: Populärt promenadstråk från hörntornet Silverhättan 
längs Nordermur.
Till höger: Porten i Dalmanstornet med sitt fällgaller.

är sedan länge försvunnen, men grunden 
är bevarad under ett bostadshus. Kalvskinns- 
huset, en ansenlig, murad byggnad, var 
centralt placerad vid hamnen. Här samman
trädde stadens styresmän, och det var här 
allt stadens vin lagrades och skänktes ut.

En mäktig stadsmur 
Det mest monumentala minnesmärket från 
Visbys storhetstid är den mäktiga stads
muren, allmänt kallad för ringmuren. Den 
byggdes i en första etapp omkring 1250 och 
stod klar hundra år senare. Av alla Europas 
medeltida stadsmurar är Visbys en av de få 
som är bevarad och en av de absolut äldsta.
I tre och en halv kilometer sträcker sig mu
ren oavbruten från den gamla hamnen och 
runt innerstaden. Av de ursprungliga 29 
tornen finns 27 kvar. Mellan dessa grenslas murkrönet av 
mindre sadeltorn, från början 22 eller 23 stycken, varav 
bara 9 återstår.

Kruttornet är en kastal som byggdes norr om den gamla 
hamnbassängen. Det uppfördes sannolikt som vakttorn och 
brandsäkert förrådsutrymme åt staden och är förmodligen 
Visbys första stenbyggnad. Namnet härstammar däremot 
från 1700-talet, då tornet inrymde stadens krutlager. Sjö
muren, som löper från Donnersplats i söder och längs stran
den till Snäckgärdsporten i norr, byggdes förmodligen ganska 
snart efter Kruttornet som skydd mot angrepp från sjösidan. 
Sjömuren var ursprungligen cirka sex meter hög, krenelerad 
och med en skyttegång av trä.
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Denna del av muren hade flest och 
störst portar, men i dag är de flesta igen
murade. Muren mot landsidan byggdes 
något senare med en annan utformning. 
Skyttegången murades över en samman
hängande arkad, som man fortfarande 
kan se på insidan av muren. Omkring år 
1300 byggdes de flesta tornen och muren 
höjdes tre meter under denna period. Sju 
portar tillförsäkrade stadsborna passage 
inåt land. Utanför muren anlades upp 
till tre vallgravar utanför varandra, som 
på vissa platser förstärktes med kallmu- 
rade stenblock.

Till vänster: Detalj av S:t Hans kyrkorum. 
Ovan: Valvbågarna i S:ta Karins kyrkoruin. 
Till höger: Visby domkyrka, S:ta Maria kyrka, 
sedd från nordost.
Längst till höger: Denna uttrycksfulla figur 
är en vattenutkastare på S:ta Maria kyrka.
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Hus till Herrens lov
Det ökande välståndet och den blomstrande handeln 
märktes inte bara i det profana byggandet, en lång rad 
kyrkor uppfördes också under hela 1200-talet. Redan 
före år 1350 fanns inte mindre än 17 kyrkor och kapell i 
Visby. S:ta Maria kyrka, domkyrkan, påbörjades under 
senare halvan av 1100-talet och är den 
enda som fortfarande står under tak.
Med sitt enorma västra torn och två 
mindre östliga torn vaktar kyrkan 
över den omgivande bebyggelsen.
Tornen är ett landmärke som syns 
på långt håll och ger en antydan 
om hur Visby måste ha framstått, 
då spiror och torn från för länge 
sedan bortglömda kyrkor sträckte sig 
mot skyn.

Befolkningstillväxten och det ekonomis
ka uppsvinget lockade även klosterväsen till 
Visby. Ruinerna av dominikanernas S:t 
Nicolaus och franciskanernas S:ta Karin 
visar att de en gång var mäktiga kyrkor.
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Stad i förändring
Under åren runt 1350 försvagades Visbys ställning i 
Östersjöhandeln stegvis. Staden blev dessutom en bricka 
i det oroliga, politiska spelet i Norden under senmedel
tiden. Gotland erövrades 1361 av en dansk styrka under 
ledning av kung Valdemar Atterdag. Visbys handelspri
vilegier stadfästes av den danske kungen, och Gotland 
förblev danskt i trehundra år med kortare avbrott. Tyska 
orden hade under en tioårsperiod makten i Visby och 
anlade då Visborgs slott i stadens södra del.

Sedan delar av Visby satts i brand av en armé från 
Lübeck år 1525, fanns varken ekonomiska eller mänsk
liga resurser att återuppbygga raserade bostäder och 
kyrkor. Visbys guldålder låg bokstavligen i ruiner. Men 
Visborg, som var ett av Nordens största slott, överlevde 
alla härjningar fram till mitten av 1600-talet. Först när 
Danmark avstod Gotland till Sverige i freden i Brömse- 
bro 1645, sprängde den siste danske slottsherren borgen 
i luften. I dag finns bara några oansenliga lämningar 
kvar vid ringmuren i söder.

Föregående uppslag: Det är svindlande att rikta blicken uppåt 
genom valvbågarna i S:ta Karins kyrkoruin.
Till vänster: Gravsten i S:ta Karin.
Nästa sida, överst till vänster: Utsikt från Kyrkberget med 
Dalmanstornet i bakgrunden.
Överst till höger: Wisby Börs, ett av stadens många medeltida 
stenhus med typisk trappstegsgavel mot gatan.
Nederst: S:t Hansgatan mitt i det gamla Visby är ett populärt 
promenadstråk för stadens många sommargäster.

Omkring år 1650 började staden än en gång växa. 
Ruinerna byggdes på eller röjdes bort, och nya hus 
restes där gamla stått. På så vis bibehöll man till stora 
delar den medeltida stadsplanen. Den norra stadsdelen 
återuppbyggdes, och uppe på Klinten växte ett bostads
område upp med enklare trähus, där huvudsakligen hant
verkare bodde. Tyska köpmän och hantverkare slog sig 
än en gång ner i staden. För första gången sedan 1100- 
talet uppfördes trähus på det gamla hamnområdet. Bur- 
meisterska huset med sina knuttimrade väggar är ett säll
synt välbevarat exempel på ståndsmässig träarkitektur 
från nordiskt 1600- och 1700-tal. Både dekor och inred
ning vittnar om en mycket välmående köpmannafamilj.

En ny tid
Till skillnad från i andra nordiska städer har Visbys 
medeltida byggnader och kyrkoruiner fått stå orörda 
genom seklerna. Då befolkningen ökade, fanns det många 
husgrunder innanför muren att bygga vidare på. I storlek 
skiljer sig den nya tidens hus inte mycket från medeltidens 
byggnader, men arkitekturen och utsmyckningarna är 
annorlunda. Många packhus och medeltida källare göm
mer sig bakom och under nyare fasader.

Mot slutet av 1800-talet uppkom behovet av nya in
stitutioner som banker, skolor och sjukhus. Den ökande 
turismen krävde hotell och badplatser. Nya byggnader 
uppfördes i den gamla stadskärnan, men Visbys me
deltida byggnadsarv blev allt mer känt och uppskattat, 
och därför blev den nya tidens byggnadsverksamhet 
innanför stadsmuren mycket blygsam.
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Ovan: Ett av de 9 sadeltorn som 
finns bevarade. Ursprungligen var 
de 22 eller 23 till antalet.
Nedan: Utsikt mot Stora Torget och 
S:ta Karins klosterruin.

När industrialismen runt år 1900 på allvar gjorde sitt intåg, var Visby redan 
högt värderat för sitt byggnadsarv. Ringmuren gavs skydd så tidigt som 1808, och 
på 1870-talet utbetalades statliga bidrag för underhåll av muren och ruinerna. 
En stadsplan med ny dragning av stadens gatunät utarbetades 1874, men den 
förkastades. En ny plan 1912 inriktades på att bevara staden oförändrad in
nanför muren och i området omedelbart utanför anlades ett sammanhängande 
grönområde. Nya stadsdelar har sedan byggts utanför denna buffertzon.

På så vis är Visbys innerstad, staden innanför ringmuren, bevarad som en 
unik historisk miljö som berättar om en kort och intensiv guldålder. Till skillnad 
från i så många andra städer från den tiden har byggnaderna bevarats. Att Visby 
fortfarande bär prägel av sin storhetstid beror förutom på pietet från invånarnas 
sida också på att material och hantverk har stått emot tidens tand.

Tanken på att skydda och bevara slog tidigt rot i Sverige. När den stora till
växten satte fart i Visby, var tanken på att skydda och rädda åt eftervärlden redan 
fast etablerad. Dagens flanörer i Visby kan skapa sig en levande bild av hanse
staden från medeltiden tack vare den sällsynt väl bevarade stadskärnan med dess 
imponerande ringmur.
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Här älskar en del människor med varandra, medan andra väljer umgänge med djur. Mängder av 
skepp seglar längs bergväggarna. Somliga har akrobater ombord, andra har besättningen stramt 
uppställd vid relingen. Cirklar med strålar kan inte vara annat än solskivan. Någon blåser i en lur, 
en annan ser ut att med höjd yxa delta i en procession.

D
et är länge sedan man kunde komma med 
båt till Tanumshede. I dag passerar järn
vägen och Europaväg 6 utanför samhället 
i Bohuslän, men slätten var en gång en havs
vik med kobbar och skär. På blankpolerade klipphällar 

ristades de första figurerna för omkring 3 200 år sedan. 
Under loppet av 1 000 år dekorerades många hundra 
klipphällar i trakterna av det nuvarande Tanumshede 
med tusentals figurer, men det tog slut några hundra år 
före Kristi födelse.

Liknande ristningar gjordes i hällar och bergknallar 
längs hela Kattegattkusten och Skagerrakkusten till 
yttre Oslofjorden i norr, men ingen annanstans förekom
mer ristningar så koncentrerat och med så varierande 
motiv som runt slättlandet i Tanum. Över 350 st. 
olika ristningsplatser - lokaler - har hittills upptäckts 
inom det 45 kvadratkilometer stora område som utgör 
världs-arvsområdet. De fyra största lokalerna är 
tillgängliga för besökare.

De som en gång högg figurer i berget med knack- 
stenar och stenmejslar valde ut hällarna med omsorg. 
Ristningarna återfinns på sluttande, solvända berghällar, 
där vatten ofta sipprade nerför berget ovanifrån och kluc
kade i strandkanten nedanför. De flesta hällarna ligger 
i närheten av gammal åker- eller betesmark. Alla rist
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ningarna ligger i anslutning till äldre tiders bosättningar 
och begravningsplatser, ingen ristning finns i oländig 
terräng eller uppe på en ås.

I Tanum finns ristningar från ett bronsålderssam- 
hälle med bofast befolkning som brukade jorden och 
höll boskap. Motiven beskriver en för oss främmande 
värld, där varelser på upp till två och en halv meter 
springer fram på berget med höjda spjut.

Sidan 45: Skepp, krigare med svärd, uråldriga symboler, av
tryck av skor - hällarna i Fossumtorp är rika på motiv. 
Vänster sida, övre bilden: Detta kärlekspar, kanske ett brudpar, 
återfinns på Vitlyckehällen. Mannen bär svärd och kvinnan 
har bundit håret i en hästsvans.
Vänster sida, undre bilden: Från samma häll kommer bilden 
med ormen och mannen som sträcker armarna uppåt.
Ovan: Dessa granithällar utanför Tanum ligger nu vid en åker. 
När hällarna en gång ristades, var de öar och skär i ett forntida 
skärgårdslandskap.

Det är huvudsakligen män man ser med sina mans
lemmar oblygt och frimodigt pekande uppåt. Kvinnor 
förekommer sällan, och dem känner man igen på frisy
ren. Flätor och hästsvansar tycks ha varit på modet. En 
hjort med praktfull hornkrona står avvaktande och lyss
nar och bröstar sig mot något vi inte ser. Oxar förekom
mer både i grupp och ensamma. På ett ställe drar de en 
plog eller snarare ett årder. Hästar var uppenbarligen 
inte dragdjur, de förekommer antingen ensamma eller 
med en ryttare. De flesta ristningarna består av kompo
nerade scener. På Fossumhällen framträder en hel bild
värld som ser ut att vara skapad av en och samma person.

Hällristningarna berättar 
Hällristningarnas motiv är hämtade från det samhälle 
de är skapade i. Hur det samhället såg ut vet man en del 
om tack vare arkeologiska utgrävningar av bland annat 
gravar och boplatser. Bronsåldersfolket i Norden har inte
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efterlämnat några skrivna dokument, så man måste 
gissa sig till hällristningsmotivens innehåll och betydelse. 
Det är uppenbarligen inga vardagliga händelser som 
huggits in i stenen. Här finns inte några barn och bara 
ett fåtal kvinnor. Vi ser krigare och deras vapen, oxar, 
hästar och processioner men aldrig vardagligt arbete. De 
många skeppen som färdas över hällarna återfinns ock
så på platser som även under bronsåldern låg långt från 
havet.

Konstverken på hällarna är sannolikt uttryck för män
niskors trosföreställningar och rituella handlingar. De 
många båtarna med sina olika besättningar kan tolkas 
på olika sätt. Avbildar de en religiös uppfattning där 
båten symboliserar farkosten till dödsriket? Eller är de 
maktsymboler? Brons och andra lyxvaror var eftertrak-

Ovan: Männen på denna ristning i Bro utmark utkämpar en 
envig. De är beväpnade med lansar som de lyfter över sina 
huvuden och riktar mot varandra. Mannen till vänster håller 
dessutom en stridsyxa i ena handen, och båda männen bär 
svärd. Vid den vänstra mannens fötter sitter en fågel och ett 
djur som antagligen är en hund eller en häst. Ristningen är inte 
ifylld, och hällens yta är len och slät.
Till höger: På sydsidan av Aspeberget stävar en rad ståtliga 
skepp genom årstider och årtusenden.

tade av samhällets elit och det mesta importerades, allt
så var kontrollen över kommunikationsmedlen - båtarna 
- av största vikt. Var solskivan och oxen fruktbarhets
symboler? Människorna som förlustar sig med varandra 
skall nog uppfattas som utövare av rituella handlingar. 
Avbildade fotsulor, med eller utan skor, kan tolkas som
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gudarnas fotspår, då gudarna själva var för heliga för 
att avbildas. Eller var fotsulorna revirmarkeringar?

Hällristningarna kan berätta om vilka tankegångar 
som var förhärskande på den här tiden, men ingen vet 
vilka makter man tillbad eller namnen på folkets gudar. 
Kanske var hällristningarna en del i ett större samman
hang som kultplatser. Somliga religionshistoriker har 
pekat på ett möjligt samband mellan de nordiska brons- 
åldersristningarna och den senare asatron. Det kan också

ha skett ett religionsbyte mot slutet av ristningsperioden, 
då flera äldre ristningar är täckta av nyare.

De många beväpnade figurerna till fots och till häst 
tyder på, att det hade vuxit fram en vapenbärande elit, 
vilket också gravfynd bekräftar.

Hällristningarnas ålder 
De äldsta hällristningarna i Tanum är antagligen från 
omkring år 1800 f.Kr., ungefär samtida med den senare
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perioden av den minoiska kulturen på Kreta. Tanums 
yngsta ristningar är från cirka 500 f.Kr. Huvuddelen av 
ristningarna dateras till perioden år 1000-500 f.Kr. 
Då hade Assyrien sin storhetstid i Mellanöstern, Ol- 
mekkulturen blomstrade i Centralamerika och Zhou- 
dynastin hade makten i Kina.

Hällristningarnas höjd över havet ger en fingervisning 
om deras ålder. För 3 500 år sedan nådde havet utanför 
Bohuslän 25-29 meter högre upp än i dag. De olika

Till vänster: Detta skepp finns på hällen i Bro utmark, där rist
ningarna inte är ifyllda. Fortfarande, efter flera tusen år, syns 
märkena efter konstnärens knacksten tydligt i berget. Skepp 
är ett vanligt hällristningsmotiv, men ingen vet om de har en 
religiös betydelse eller skall tolkas som maktsymboler. Före
ställer de farkoster till dödsriket eller representerar de en strävan 
efter kontroll över den viktiga handeln?
Nedan: Nattfotografering i Litsleby med så kallat släpljus, en 
fotograferingsteknik som får ristningarna att framträda i kon
trastrik relief. All kontakt med hällristningarna kräver stor 
varsamhet, om de skall kunna bevaras för framtiden.
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hällristningslokalernas maximiålder kan bestämmas av 
landhöjningen, de kan tidigast ha kommit till när berget 
höjt sig ur havet. Dessutom kan avbildade redskap, 
svärd, bronslurar och oxar jämföras med motsvarande 
daterade arkeologiska fynd.

Europeiskt sammanhang 
Hällristningar återfinns i stora delar av dagens Europa. 
Endast i Val Camonica i Italien har man funnit rist
ningar i samma omfattning, av samma kvalitet och från 
samma period som ristningarna i Tanum.

Pä Fossumristningen framträder ett myller av människor och 
djur. Alla män är sysselsatta med att strida, och en armada av 
skepp färdas över berget. Avtryck av fötter och skor är vanliga 
motiv på hällarna - ingen vet om de är revirmarkeringar eller 
symboler för gudar.

De många och varierande motiven kastar ljus över 
samhälle, liv och tro under europeisk bronsålder. Till
sammans med spår efter bosättningar och gravfält vitt
nar klipphällarnas bildvärld om en förgången tid i ett 
landskap, där människor bott i tusentals år.

^3 Hällristningarna i Tanum





En arkitekttävling utlystes år 1914 om en begravningsplats med 
krematorium på ett område om ungefär 80 hektar som bestod av 
en åsrygg med grustag och en skog med högväxta tallar. Med 
inspiration från tyska skogskyrkogårdar, särskilt Waldfriedhof i 
München, fastslogs som villkor, att landskapet skulle ha en över
ordnad roll och gravfälten skulle ligga i skogsmarken. Man ställde 
höga krav på att anläggningen skulle utformas som en konstnärlig 
helhet ända in i minsta detalj. Gravstenarnas mått och utformning 
ansågs som särskilt betydelsefulla för begravningsplatsens utseende 
och inverkan på landskapet.

D
et höga granitkorset är det första som fångar 
blicken. Entrén till Skogskyrkogården i Stock
holm är stilsäkert formad - en väg mellan sten
murar leder in mot ett öppet landskap. Bakom 
vita murar ligger en urnlund. En backe leder upp till kapellen 

i krematoriebyggnaden som ligger som en förlängning av 
urnlunden. Granitkorset som sträcker sig mot himlen på 
höjdens krön är en anonym gåva till begravningsplatsens 
utsmyckning. Det ritades av Gunnar Asplund, den ene av 
Skogskyrkogårdens två arkitekter.

Den andre arkitekten var Sigurd Lewerentz. Tillsammans 
skapade de en begravningsplats som är unik i arkitekturhis
torien och kyrkogårdskonsten. Deras vackra och harmoniska 
sammansmältning av naturlandskap, park- och byggnads
konst har varit förebild för en rad andra begravningsplatser 
på många olika håll i världen.

”Tallum”
I likhet med många andra europeiska huvudstäder upp
levde Stockholm en våldsam befolkningstillväxt i slutet av 
1800-talet, och behovet av gravplatser ökade i takt med be
folkningen.

På förslag av en av kyrkogårdsnämndens ledamöter 
öppnades 1914 års tävling för utländska deltagare - den 
första internationella arkitekttävlingen i Sverige. Anmäl- 
ningstiden gick ut i april 1915, och då hade 53 förslag 
kommit in. De flesta förslagen innebar traditionella, park-
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liknande lösningar, men Gunnar Asplund och Sigurd 
Lewerentz vann med sitt förslag ”Tallum” - en latinisering 
av ordet tall. En byggnad med ett huvudkapell som fyller 
besökaren med vördnad och ett krematorium skulle enligt 
förslaget ligga på krönet av den nordsydgående åsen. Utform
ningen var i huvudsak en vidareutveckling av Lewerentz 
tidigare utkast till ett krematorium i Helsingborg. Kyrko
gården däremot utformades i samklang med områdets ur
sprungliga karaktär. Planen omfattade även några mindre 
kapell och ekonomibyggnader.

Det vinnande förslaget vidareutvecklades under de följ
ande åren. Grustagen skulle terrasseras för gravfält, och en 
stor ceremoniplats under bar himmel skulle skapas för jord
fästningar. Gravfält och urnlund fick varierande utformning, 
infogade i och anpassade efter den existerande terrängen. 
Vägar och stigar anlades. Urnlunden kantar ena sidan av 
huvudinfarten till kapellen, Korsets stig. Gläntor i skogen 
mellan och runt gravfälten släpper in sol och ljus mellan 
tallkronornas skuggor.

Eldbegängelserörelsen
Den bärande idén, som genomsyrar både landskapsutform- 
ningen och arkitekturen, var en rituell vandring från mörker 
till ljus, från sorg till försoning, från dödsfruktan till livs
mod. Idén bars fram av eldbegängelserörelsen som kom till 
Sverige i slutet av 1800-talet som en del av samtidens sociala 
reformrörelser. Med stadens snabba befolkningstillväxt var 
kremering av stor hygienisk betydelse, och denna begrav- 
ningsform kom så småningom att accepteras av både all
mänheten och kyrkan. Men eldbegängelserörelsen hade 
också krav på en begravningsceremoni med mer humanistisk

Sidan S3: Utsikt från förgården till Heliga Korsets kapell, den så 
kallade Monumenthallen.
Till vänster: Huvudinfarten, Korsets stig, där urnlunden ligger till 
vänster och granitkorset står i fonden. Det stora korset är ritat av 
Gunnar Asplund och skänkt till Skogskyrkogården av en anonym 
givare.
Till höger: I kyrkogårdslandskapet finns många fina små föremål 
och utsirade detaljer att vila blicken på.
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och mindre kyrklig prägel. Dessa tendenser sammanföll med 
den romantiska syn på naturen som fanns i början av 1900- 
talet, tankar som Sigurd Lewerentz och Gunnar Asplund 
omsatte i sitt arbete med Skogskyrkogården.

Skogskapellet
Det första steget i anläggandet av Skogskyrkogården var 
Skogskapellet som stod färdigt 1920. Inspirerad av kyrko
gårdarna på landsbygden ritade Gunnar Asplund en be
gravningsplats med ett litet kapell som vetter mot öster i en 
hög barrskog som en del av den stora anläggningen. Till
sammans med det nergrävda bårhuset intill kapellet ges 
associationer till ett äldre, mer traditionellt byggnadssätt.

Ovan: Skogskapellets utformning och färgsättning har 
sitt ursprung i lustslottet Liselund på den danska ön Møn. 
Nedan: Ljusöppning i Skogskapellets bårhus.
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Området avgränsas med en 
låg mur i putsad betong. Över 
en trång och djup portal i mu
ren finns en relief med inskrip
tionen ”Hodie mihi Gras tibi”
- I dag jag I morgon du. Från 
portalen leder en stig fram till 
kapellets dörr som står svart 
och stram mot väggarnas vita 
ytor.

Kapellets branta, valmade 
tak har tjärad spåntäckning.
Huskroppen är låg och vit- 
putsad, och ingången med pe
lare ligger under tak. Innanför 
ytterdörren finns en glasad 
dubbeldörr, smyckad med or
nament i smidesjärn.

När man kommer in i ka
pellets vitmålade ceremonirum, 
fångas blicken av en katafalk
- en långsträckt plats för kistan 
mitt på golvet. Över katafalken 
är taket format som en kupol, 
uppburen av åtta pelare. Tak
fönster i kupolen släpper in ljus över katafalken. Stolarna 
som är ritade av Asplund står i två halvcirklar på ömse 
sidor om katafalken och i en rad längs sidoväggarna.

Altaret är placerat i en bred och låg nisch i fond
väggen. Det understryker att det är katafalken och den 
avlidne som är det centrala. Medan ingången präglas 
av barrskogens mörker, öppnar sig utgången mot ljuset.

Uppståndelsekapellet
Skogskyrkogården utvidgades i takt med behovet, men 
byggandet av kyrkogårdens huvudkapell med krema
torium sköts ständigt upp på grund av bristande 
ekonomiska resurser. För att underlätta verksamheten 
uppfördes under tiden ett kapell med bisättningsbygg- 
nad och väntrum i anläggningens södra del. Kapellet

ritades av Sigurd Lewerentz 
och invigdes år 1925. Det fick 
namnet Uppståndelsekapellet. 
Liksom Skogskapellet vetter 
det mot öster men har ingången 
åt norr.

Sju brunnars stig, axeln 
som sammanbinder kyrkogår
dens norra och södra del, slu
tar vid Uppståndelsekapellet. 
De planerade brunnarna längs 
vägen anlades aldrig. Vägen 
genom den höga barrskogen 
leder fram till kapellets förhall. 
Den av människan skapade 
tempelliknande fasaden med 
pelare och tunga koppardör
rar är en påtaglig kontrast till 
den omgivande skogen. Den 
öppna förhallen som bärs upp 
av vackra kolonner med ko
rintiska kapital leder in till 
kapellets inre, ett luftigt, lång
smalt rum med högt i tak. En 
rad stolar står på var sida om 

katafalken, som lyses upp av ljuset från det enda 
fönstret. Bakom katafalken är en baldakin av marmor 
rest över ett altare med ett kors, även det av marmor. I 
det avskalade rummet riktas uppmärksamheten på det 
ofrånkomliga, nämligen kistan på katafalken som står 
i centrum.

Orgeln är placerad högt över utgången i väster, så 
att tonerna flyter ut och fyller rummet uppifrån. Om 
höga, mörka träd leder fram till ingången som är monu
mental, så är utgången i stället mer anspråkslös och vetter 
mot ett öppet och terrasserat gravfält som är omgivet av 
lövträd.

På samma sätt som för Skogskapellet speglar arki
tekturen och landskapet begravningens rituella vandring 
från mörker till ljus.

Uppståndelsekapellets interiör är ren och avskalad, 
den enda utsmyckningen är baldakinen och korset av 
marmor. I rummets fokus står katafalken. Stolarna 
är ritade av Sigurd Lewerentz.
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Meditationslunden och Minneslunden 
Från Uppståndelsekapellets förhall skymtar man en 
kulle som påminner om en forntida gravhög. Det är 
Meditationslunden. När man följer Sju brunnars stig och 
närmar sig kullen, ändrar skogen karaktär, ljus björk
skog ramar in höjden och det intilliggande fältet. Själva 
Meditationslunden omges av låga murar. Österut nedan
för kullen ligger en ceremoniplats under bar himmel. Den 
är formad som en amfiteater vid en kalkstenskatafalk 
som är omgiven av sex gaslågor. En näckrosdamm speg

lar himlen och avskiljer ceremoniplatsen från kapellen 
och Monumenthallen.

Norr om Meditationslunden ligger Minneslunden. 
Där jordas aska inom en allmän gravplats.

Heliga Korsets, Trons och Hoppets kapell 
Förverkligandet av krematoriet och huvudkapellet hade 
gång på gång skjutits upp av ekonomiska skäl. Ar 1935 
utarbetades en ny plan för anläggningen. Ett större och två 
mindre kapell skulle uppföras samt även krematorium,
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ekonomiutrymmen och mottagningsrum. Gunnar Asplund fick 
uppdraget. Den byggnad som växte fram hade praktiskt taget 
ingen likhet med Asplunds och Lewerentz ursprungliga för
slag. Tjugoett år hade gått, och nya ideal och nytt formspråk 
hade tagit över inom arkitekturen.

Framför det stora kapellet, Heliga Korsets kapell, är det en 
rymlig, öppen förhall, Monumenthallen, med platt tak som 
är uppburet av slanka, kvadratiska kolonner. John Lundqvists 
skulptur ”Uppståndelsen” står i förhallen och sträcker sig mot 
himmel och ljus som silas in genom en öppning i taket. Förhal
len syns från alla kyrkogårdens huvudvägar.

De två mindre kapellen, Trons kapell och Hoppets kapell, 
ligger norr om förhallen. De låga murarna och väntrummen

Till vänster: Meditationslunden med dess krans av mäktiga almar. 
Trädkronorna vid horisonten avgränsar det öppna landskapet mot barr
skogen där bakom. I Minneslunden till höger om Meditationslunden 
vilar de avlidnas aska inom ett gemensamt gravområde.
Nedan: I mitten av Monumenthallen strävar John Lundqvists staty 
”Uppståndelsen” mot himlen under en öppning i taket.

Skogskyrkogården (£]



.

""" 1: |y

ai
' r—





Föregående uppslag: Genom placeringen högst upp på åsens krön är 
Monumenthallen synlig från alla kyrkogårdens huvudvägar. Här upp
ifrån kan man se alla delarna i ”det bibliska landskapet”, ceremoniplat
sen, näckrosdammen, Meditationslunden och Minneslunden. Bortom 
åsen ligger storstaden Stockholm.
Till höger: Gravkvarteren ligger mjukt inbäddade i łiaturen, och marken 
är täckt av gravstenar i stället för av ljung och blåbärsris.

skapar intima gårdar som avdelar kapellen från varandra, och 
på så sätt får begravningsföljena vänta i ostörd avskildhet.

En glasvägg smyckad med reliefornament avskiljer förhall från 
kapell. Denna vägg kan sänkas ner och därigenom kan man även 
använda Monumenthallen vid särskilt stora begravningar.

Stora fönster mot söder ger Heliga Korsets kapell ett ljust och 
soligt skimmer. Golvet sluttar ner mot katafalken som nästan helt 
skymmer det låga stenaltaret. Rummet vidgas mot öster och en 
välvd fondvägg. Denna amfiteatraliska utformning är en upprep
ning av ceremoniplatsen utanför. På så vis anknyter man det inre 
rummet till det yttre. Precis som i Skogskapellet och Uppståndelse
kapellet utgör katafalken rummets centrum. I Heliga Korsets 
kapell finns i fonden väggmålningen ”Liv - Död - Liv”. Motivet 
är de levandes avsked på stranden, när den döde seglar ut på havet.

Då Heliga Korsets kapell uppfördes, accepterades Asplunds 
idé med en hiss som sänkte ner kistan till krematoriet. Eftersom 
kapellet även används vid borgerliga begravningar, är altaret ut
format som en låg stensockel, bara smyckat med ett enkelt, litet 
kors som kan avlägsnas efter önskemål. Medan målningen i öster 
återspeglar förhållandet mellan liv och död, öppnar sig kapellets 
glasvägg i väster mot det som Asplund kallade ”det bibliska 
landskapet”.

”Det bibliska landskapet”
Utsikten från Monumenthallen innehåller alla de olika naturele
menten i anläggningen: i söder gravarna i gräset, dungen med ljusa 
björkar, näckrosdammens stilla mörker och de mjuka kullarna 
vid ceremoniplatsen. I nordväst stiger åsen med höga furukronor 
som skärmar av staden där bakom. På väg nerför sluttningen 
mot utgången passerar man åter urnlunden, där den ligger som 
en av antikens romerska begravningsstäder, återskapad i nordisk 
form av Gunnar Asplund.
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Var för sig står de enskilda delarna av anläggningen 
som milstolpar i nordisk och europeisk arkitekturhistoria, 
och detsamma gäller i allra högsta grad för utformningen 
av kyrkogårdslandskapet. Skogskyrkogården är banbry
tande när det gäller begravningsplatser världen över. Hela 
anläggningen med de olika komponenterna framhåller det 
som alla människor är underkastade, oavsett tro och reli
gion: den enskilda människans liv är blott en liten del av 
naturens kretslopp. Sålunda kan det stora granitkorset 
ses inte bara som en kristen symbol utan också som ett 
bomärke för människans sista vilorum. Poeten Robert 
Hunter formulerar förhållandet död/liv så här: ”En så lång, 
lång tid att vara borta/och en kort tid att vara här.”
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År 1744 fick den nyblivna kronprinsessan Lovisa Ulrika Drott
ningholm i bröllopsgåva av sin svärfar, Fredrik I. Renoveringen 
av slottet till dåtidens mode startade nästan omedelbart. Under 
de följande femtio åren fick Drottningholm den storlek anlägg
ningen fortfarande har. Här byggde Lovisa Ulrika upp sina be
römda samlingar av insekter och fjärilar, sitt myntkabinett och 
sitt bibliotek.

D
et vackra, ljusgula slottet speglar sig i Mälarens vatten och i bak
grunden skymtar parken med snörräta linjer och symmetriska 
trädgårdsanläggningar. I trädens skugga slingrar stigar över väl
skötta grässlänter och sirligt utformade små broar tar besökaren 
över konstgjorda dammar i parklandskapet. Intill slottet ligger Drottning- 

holmsteatern, en av de få intakta 1700-talsteatrarna i Europa, medan Kina 
slott ligger som ett fjärran eko från Orienten i den anlagda parkens ytterkant.

Drottningholm är en förädlad kontrast till det övriga Mälarlandskapet 
med berghällar och kullar, där fur och gran dominerar horisonten.

Drottningholm - drottningens ö - är ett ovanligt träffande namn. En 
lång rad svenska drottningar har hållit hov här ända sedan 1500-talet, men 
det är särskilt två av dem som har satt sin prägel på slottsanläggningen: 
drottning Hedvig Eleonora och den några generationer yngre drottning 
Lovisa Ulrika.

Drottningholms historia sträcker sig tillbaka till medeltiden. Sitt namn 
fick Drottningholm när Johan III:s gemål Katarina Jagellonica höll hov här 
i slutet av 1500-talet. Slottet hade därefter bytt ägare flera gånger, då Karl 
X Gustavs drottning Hedvig Eleonora köpte det 1661, ett år efter det att 
hon blivit änka. Men hon fick ingen lyckosam start som slottsägarinna, hela 
byggnaden brann ner till grunden samma år. Den nuvarande slottsbyggnaden 
påbörjades 1662 efter Nicodemus Tessin d.ä.:s ritningar. Änkedrottning 
Hedvig Eleonora var en seglivad dam som överlevde sin man med 45 år. En 
stor del av sin tid och mycket av sina tillgångar spenderade hon på Drott
ningholm. Byggnadsarbetena, utsmyckningarna, inventarierna och inte minst 
parkanläggningen slukade enorma summor, men den höga damen var väl 
stadd vid kassa genom inkomster från sina många förläningar i Mellan
sverige. Ur askan steg ett slott enligt samtida europeiska förebilder, som alla 
hade den franske solkungen Ludvig XIV:s Versailles som ideal.

Tessin d.ä. dog 1681, men arbetet på slottet fortsatte under ledning av 
hans son, Nicodemus Tessin d.y., tills slottet äntligen stod färdigt omkring 
år 1700.

Föreågende sida: Denna kopia av 
Apollo di Belvedere införskaffades 
av Gustav III under hans italienska 
resa, 1783-84. I bakgrunden syns 
teaterns nyklassicistiska fasad. 
Ovan: Drottningholms slottsfasad 
åt öster.
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Slottet består ay en rektangulär huvudbyggnad med 
tre våningar och två likaledes rektangulära, två våningar 
höga sidopavilj ongen Huvudbyggnaden vänder sig mot 
vattnet i öster och parken i väster. Flyglar mot norr och 
söder skapar kringbyggda gårdar. Sidoflyglarna avslu
tas med kupolkrönta rondeller. Ursprungligen bestod

flyglarna av en våning, men de byggdes på med en till 
omkring 1750.

Till Drottningholm anlände man förr endast med båt. 
De utvalda besökarna steg i land på bryggan nedanför 
slottet. Entrén ligger mitt på huskroppen. Med säker 
känsla för dramatiska effekter utformade far och son
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Tessin en ingångsportal och ett trapphus som inger öd
mjukhet och respekt. Entrén är stramt komponerad in 
i minsta detalj. En avsmalnande korridor där golvet 
lutar uppåt ger en illusion av att korridoren är längre 
än den egentligen är. Ett fönster vetter ut mot parkens 
mittaxel, och trappan är rikt utsmyckad med stuckbeten 
och målningar. Mot väster ligger andra och tredje vå
ningens vestibuler, varifrån man kan njuta av panoramat 
över parken. Tillsammans med änkedrottning Hedvig 
Eleonoras paradsängkammare är entrén och trapphuset 
slottets mest markanta inslag av barocktiden.

Föregående sida: Karl den XI:s galleri med sin vackra pla
fondmålning. Den tunga barocken gav med tiden vika för ett 
lättsammare formspråk med inspiration från Frankrike.
Till vänster: Slottets trapphus är utsmyckat med statyer av 
fornnordiska kungar och antika gudar.
Nedan: Den övre vestibulen vetter åt väster. Härifrån har man 
en strålande utsikt över barockträdgården och parken.
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Ovan: I barockträdgården står denna fontän med en avgjutning av 
en bronsstaty av den flamländske mästaren Adriaen de Vries.
Nästa sida, övre bilden: Kartusch ovanför ett fönster i Kina slott. 
Nästa sida, undre bilden: Svängda gallerier på ömse sidor om huvud
paviljongen leder till de lägre sidopaviljongerna och ger det lilla slottet 
formen av en hästsko.

Barockträdgården
Parken väster om slottet följer huvuddragen i 
Tessin d.y.:s trädgårdsarkitektur från slutet av 
1600-talet. Tessins ritningar hade, i likhet med 
ritningarna till slottet, sina förebilder i samtidens 
franska parkanläggningar, framför allt var Ver
sailles park ett ideal. Drottningholmsparkens 
huvudaxel går vinkelrätt mot slottsfasadens 
mittpunkt, och på ömse sidor om axeln är par
ken indelad i parterrer - symmetriska fält med 
olika utformning - i stigande nivåer bort från 
slottet.

Närmast slottet ligger den så kallade broderi
parterren. Broderierna har under årens lopp blivit 
starkt förenklade och är nu bara gräsfält, av
gränsade med låga, hårt trimmade häckar och 
konformade buskar. Både slottsterrassen och 
broderiparterren är rikt utsmyckade med brons
statyer som föreställer antika gudar. Statyerna 
är avgjutningar av krigsbyten från svenskarnas 
erövring av Prag 1648 och från kriget mot Dan
mark 1660. Originalstatyerna står numera i ett 
museum en bit från slottet. De är alla tillverkade 
av samma konstnär, Adriaen de Vries. Genom 
krigen fick Drottningholm Europas största sam
ling av den flamländske mästarens bronser.

Bakom broderiparterren och två trappsteg 
upp ligger vattenparterren med fontäner fram
för stödmurar med vattenfall. Bakom vatten
kaskaderna finns boskéerna - låga, planterade 
trädgrupper av varierande form. Barockparken 
fortsätter med en stor, stjärnformad boské, där 
smala stigar löper ut från mittpunkten. De träd 
som en gång var små har med tiden blivit höga 
och skymmer i dag kullen som utgör en naturlig 
slutpunkt. Man får hela barockparken i blick
fånget från vestibulen en trappa upp i slottet - 
kallat kungens utsikt. Planerna på att utvidga 
parken åt norr blev aldrig av.
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Om man vid slutet av barockpar
ken viker av mot söder, skymtar 
man en rosaröd byggnad mellan 
träden på toppen av åsen. Man 
kommer fram till ett litet lustslott 
med små paviljonger på var sida.
Det är Kina slott som välkomnar 
besökaren. Huvudbyggnaden be
står av två våningar med svängda 
gallerier. På så sätt bildar slottet 
en båge som inramar gårdsplanen. Stora franska föns
ter ger byggnaden en öppen och luftig prägel, medan 
taket och de rikligt förekommande relieferna ger fasaden 
liv, helt i linje med rokokons lekfulla ideal. Exteriören är 
avsiktligt exotiskt orientalisk, men utsmyckningen och

den omgivande parkanläggningen 
är omisskännligt europeiska. En 
1700-talskines skulle säkert ha 
känt igen fasadens röda färg och 
meanderbårder, men han skulle 
med all säkerhet häpna inför bår
dernas placering på ytterväggen. 
Med god vilja skulle han troligen 
känna igen stilen. Takets färg skul
le kinesen nicka igenkännande åt. 

Detta hus måste vara ämnat för kejsarfamiljen, eftersom 
fasadens ornament är målade i gult, solens och kejsa
rens färg. Från den åttkantiga entréhallen med marmo- 
rerade väggar leder dörrar in till spegelsalongen samt 
till de röda och gula rummen. Dessa rum är utformade
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efter beskrivningar i samtida reseskild
ringar från Kina. Stora porslinsurnor och 
annat kinesiskt konsthantverk bidrar till 
den kinesiska atmosfären. Genuint kine
sisk är också till stor del samlingen med 
porslinsfigurer i biblioteket en trappa 
upp.

Kina slott var en gåva till drottning 
Lovisa Ulrika på hennes födelsedag 1753 
från gemålen Adolf Fredrik. Det första 
Kina slott angreps dock ganska snabbt 
av röta och fick rivas. Det nuvarande 
restes på samma plats efter ritningar av 
Carl Fredrik Adelcrantz och stod färdigt 
1769. Utsmyckningarna är utförda i 
Sverige efter huvudsakligen franska före
bilder.

Inspirationen till Kina slott kom för
modligen från Preussen. Fredrik II, Lovisa 
Ulrikas bror, lät bygga en kinesisk pavil
jong vid slottet i Rheinsberg 1747.

Under några decennier tillbringade 
kungafamiljen sommarsäsongen i Drott
ningholms kinesiska lustslott. Hit drog 
man sig tillbaka för mer informell sam
varo. Den ena av paviljongerna inrymde 
en matsal, Confidencen, där bordet kunde 
hissas upp genom golvet från källarvå
ningen, vilket innebar att man kunde 
samtala ostört, ”en confidence” - i för
trolighet, utan tjuvlyssnande tjänstefolk. 
I den andra paviljongen fanns kungens 
personliga svarvkammare. Här fann han 
avkoppling genom att syssla med ett mer 
handfast och kanske fogligare material än 
ett kungarike.

Mot slutet av 1700-talet föll lustslottet 
i glömska, men periodiska underhålls
arbeten har räddat Kina slott åt efter
världen.

Kina slott ritades av svenska arkitekter som ett franskt rokokoslott med tysk 
förebild efter förlagor i en engelsk bok om kinesisk arkitektur. De orientaliska 
inslagen är helt anpassade till europeisk smak. Det röda rummet innanför den 
åttkantiga entréhallen har kinesiska lackpannåer på väggarna och är smyckat 
med kinesiskt konsthantverk.
Till höger: I sidopaviljongen Confidencen kunde de kungliga samtala ostört, 
eftersom ett färdigdukat bord kunde firas upp från källaren genom golvet.
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Teatern - ett mästerverk 
Drottningholmsteatern är nog slottsområdets mest be
römda byggnad. Lovisa Ulrika var en drottning som 
uppskattade det samtiden kunde erbjuda av kultur och 
underhållning, däribland teater och opera. Den första 
teaterbyggnaden uppfördes 1754, men den brann ner 
mitt under en föreställning bara några år senare. Panik 
utbröt vid branden på grund av att damernas omfångs
rika klänningar hindrade en snabb utrymning.

Den nuvarande teatern stod färdig år 1766. Arkitek
ten var Carl Fredrik Adelcrantz som även ritade Kina 
slott. Teatern ligger norr om slottet med entrén mot

söder. Byggnaden är uppförd på en korsvirkesstomme 
och har en putsad fasad som är ytterst sparsmakad, bara 
en list mellan första och andra våningen och ett något 
bredare band under takfoten. Entrépartiet är enkelt mar
kerat med en frontespis över andra våningen som för 
tanken till antikens doriska tempel.

Samma nyklassicistiska formspråk som präglar fa
saden går igen inne i teatersalongen. Utsmyckningen är 
enkel för att vara en del av ett kungligt slott, men sa
longen är likafullt ett arkitektoniskt mästerverk med 
en avmätt, symmetrisk balans mellan salong och scen. 
Den avlånga salongen speglar scenens djup, och de båda
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Föregående uppslag: Teaterfoajén, Déjeunersalongen, 
som under Gustav III:s sista år byggdes ut mot den 
nyanlagda engelska parken, användes ursprungligen 
som Gustav III:s frukostsalong, där bara en inre krets 
fick delta i de långdragna måltiderna.
Till vänster: Scenen och salongen är skilda åt av or
kesterdiket och de kungligas platser, som syns längst 
ner i mitten av bilden. Kompletta kulisser till över 
trettio olika föreställningar finns bevarade intakta 
sedan Gustav IIT.s dagar.
Till höger: Diana, jaktens gudinna, är en av de gudar 
i marmor som vakar över engelska parken.

sammanbinds av orkesterdiket och de kungligas 
platser längst fram. Tre loger är symmetriskt 
placerade på salongens långsidor.

Under Gustav III (1771-92) hade Drottning- 
holmsteatern en glansperiod. Kungen uppmunt
rade utvecklingen av teater och opera på svenska 
som förutom den allenarådande franskspråkiga 
skulle spelas på Drottningholmsteatern. Efter 
Gustav III:s död bommades teatern igen och 
användes som förråd. På 1920-talet återupp
täcktes den. Under tjocka lager av damm fann 
man kompletta kulisser till över trettio olika 
föreställningar. Scenmaskineriet var fortfarande 
intakt, bara tågvirket behövde bytas ut. Salongen 
och scenen var orörda. Ur glömskans djup träd
de en komplett och fullt fungerande 1700-tals- 
teater fram, och återigen upplever teatern en 
glanstid. Drottningholmsteatern är en festival
teater med världsrykte.

Den engelska parken 
Under Gustav III:s sista år byggdes teaterfoajén 
ut mot väster. Denna del av parken hade anlagts 
enligt det samtida engelska mönstret bara några 
år tidigare. Landskapet bearbetades medvetet 
för att ge intryck av jungfrulig och harmonisk 
natur. Det viktigaste inslaget var en slingrande 
kanal som grenade sig i ett sjösystem med öar
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Ovan: Blomstergudinnan Flora blickar ut över 
engelska parken.
Nedan: Teaterfoajéns fasad leder tanken till 
ett doriskt tempel.

och holmar. Välskötta gräsmattor böljar numera fram under stora 
trädkronor i sjösystemet. Stigar slingrar till synes slumpartat och leder 
besökaren från den ena utsiktspunkten till den andra. I de små sjöarna 
glimmar ljusreflexer och speglar den omgivande parken. Omfluten av 
vatten höjer sig en konstgjord gravhög, avsedd som ett minnesmärke 
över Gustav III, vilket dock aldrig helt färdigställdes.

En harmonisk enhet
På en kulle i parken står ett murat torn, det götiska tornet, den enda 
parkbyggnaden av flera planerade som uppfördes. Uppifrån tornet kan 
man se ut över olika delar av Drottningholms slottsområde. Man ser 
barockträdgården med disciplinerad mångfald och engelska parken 
med skenbart orörd natur.

Med de skilda elementen är Drottningholm ett sällsynt och välbeva- 
rat exempel på en slottsanläggning från 1600- och 1700-talens stilideal.
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Birka och Hovgården



Fynden i Svarta jorden är för det mesta ganska all
dagliga ting. Men de är ändå viktiga, för de berättar om 
vilka typer av aktiviteter som pågick i Birka. Sällan 
blir arkeologer så upprymda som när de hittar gamla 
avskrädeshögar. Det som människor i en avlägsen forn
tid ville bli av med kastar sig dagens arkeologer över 
med glädje.

B
irka på Björkö var en av Nordens första städer, men i 
dag är det en lantlig idyll. När man åker ut till Björkö i 
Mälaren, 30 kilometer väster om Stockholm, möts man 
av ett öppet landskap. Slätter och ängar breder ut sig 
mellan åsar med björkskog och enebackar. Här finns tusentals 

små kullar på ömse sidor om en öppen slätt. Antalet gravhögar 
på samma plats saknar motstycke i Nordeuropa, på sina ställen 
ligger de så tätt, att de påminner om kullerstenar i jätteformat. 
Detta är Birkas nekropol - de dödas stad. Där människorna 
levde och bodde i staden Birka på norra halvan av Björkö, är det 
öppet slättland ner mot stranden. Bara några jordvallar på båda 
sidor om en äng avslöjar att marken döljer resterna av en stad.

Birka anlades omkring år 750, exakt när och av vem är okänt. 
Här korsades två färdleder - vägen mellan Södertälje vid kusten 
i söder och Uppsala i norr och vägen mellan det inre av Mälar- 
området och kusten i öster. Birka var noggrant planerad redan 
från början, det syns på bebyggelsemönstret som arkeologerna 
har grävt fram.

Hit kom munken Ansgar, Nordens apostel, med kristendomen 
första gången omkring år 830 och andra gången 852. Berättel
sen om Ansgars liv, nertecknad omkring år 870, innehåller den 
äldsta skriftliga informationen om Birka. Staden uppges ligga i 
Svea rike och omnämns som sveakonungens stad. Tack vare ett 
avtal med kung Björn fick Ansgar tillstånd att bygga en kyrka

Föregående sida: Svarta jorden - det som en gång var en myllrande 
handelsstad är i dag en lantlig idyll, där ingenting påminner om den sju
dande aktivitet som pågick för över tusen år sedan.
Till höger: I området utanför Svarta jorden, Hemlanden, ligger de små 
gravhögarna sä tätt att det ser ut som om marken har gåshud. Grav
gåvor och andra fynd i högarna har givit forskarna djupa kunskaper om 
Birkabornas levnadssätt, religion och samhällsskick.
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i staden och tillsätta prästerskap. Dessutom döpte han 
stadens ”prefectus” - hövitsman. Ansgar välkomnades 
också av de kristna köpmän och trälar som bodde i Birka. 
Efter några år blev prästerna emellertid bortdrivna, 
men berättelsen om Ansgars liv och missionsverksamhet 
ger inblick i Birkas blomstringsperiod. Staden var ett

Till vänster: Från sjösidan in mot Björkö avtecknar sig Ansgars- 
korset mot himlen. Korset restes 1834 på Birkas högsta punkt, 
till minne av den första missionsresan till Sverige.
Till höger: Borgvallen var gäng ett imponerande försvarsverk 
som skulle skydda Birka från öns landsida. Vallen kröntes av 
en träpallisad.
Nedan: Vackra glaspärlor var en viktig handelsvara, en lyx 
som användes till kvinnodräkter och smycken. Ungefär fyra 
femtedelar av glaspärlorna som har återfunnits i Birka kom
mer från östra Medelhavsområdet och Mellanöstern.

välkänt och viktigt handelscentrum i samtidens Europa, 
vilket bekräftas av fynd i den gamla stadsgrunden som 
gjorts under det senaste århundradet.

Skatter som glimmar
Werner var en lantarbetare som deltog i en av de första 
större utgrävningarna i stadsområdets kulturlager. En 
höstdag 1872 grävde han fram en järnskål full av silver
mynt. De var präglade med omisskännlig, arabisk skrift: 
”Det finns ingen gud utom Allah, och makten är hans 
allena.” Om det fanns någon i Birka på den tiden som 
förstod och uppskattade myntens påstående är väl tvek
samt, men silver var värdefullt. Mynten kom till Birka 
via de ryska floderna, där köpmän, äventyrare och 
legosoldater seglade såväl till kejsarens Konstantinopel 
som till Kazarriket vid Kaspiska havet. De över hundra 
tusen liknande mynt som man funnit i hela Skandinavien 
och i ryska områden vittnar om väl inarbetade handels
vägar och omfattande varuutbyte mellan Skandinavien, 
Östeuropa och Mellanöstern.

Aret innan Werner gjorde sitt fynd hade de första 
vetenskapliga utgrävningarna påbörjats. Både på 1600-



talet och under tidigt 1800-tal företogs utgrävningar av 
några av Björkös många gravhögar. Ar 1871 började 
Hjalmar Stolpe, grundaren av modern svensk arkeo
logi, gräva ut Birka. Under hans ledning undersöktes 
1 100 gravhögar och delar av det som skulle komma att 
visa sig vara den gamla boplatsen - Svarta jorden.

Fynden av gravgods i olika högar och skillnaderna i 
begravningssätt berättar mycket om sin samtid. Brand
gravar, kremeringar, hör inte till den kristna begravnings- 
traditionen. Torshammare och kors ger klara besked om 
vilka förväntningar man hade på det hinsides, antingen 
Valhall eller Paradiset. Smycken, sysaker och vapen 
identifierar den dödes kön, och mängden av gravgåvor

visar hans eller hennes sociala ställning. Smycken och 
siden berättar om handelsutbyte med Central- och 
Ostasien.

Skatter som luktar
Bara en liten del av Svarta jordens sju hektar är utgrävd. 
Kulturlagren i den svarta jord som skapats av mänsklig 
verksamhet är ner till fyra meter djupa. De har lagrats 
på varandra som årsringar i ett träd och är därmed ut
märkta hållpunkter för tidsbestämning. Även en oansen
lig krukskärva avslöjar för det mesta när och var den 
tillverkades, och placeringen i kulturlagret visar när den 
kasserades. Krukskärvor och liknande berättar om vilka



typer av varor man handlade med vid olika tidpunkter, 
benrester och köksavfall avslöjar vad som stod på menyn. 
I Birka låg sophögarna precis utanför tröskeln, vilket tro
ligen svepte in staden i en ganska påträngande stank.

Bara grunderna finns kvar av husen, men dessa visar 
att husen var byggda med en teknik som påminner om 
senare tiders korsvirkeshus. Tomterna inne i staden var 
avgränsade med diken och gränder. På terrasser vid stads
vallen låg flera långhus av känd, nordisk typ som i en 
slags ”förort”.

Staden med befästningar 
När staden började byggas, nådde havet ungefär sex me
ter högre upp än det gör numera i dagens Mälarområde. 
Birkas hamn låg vid en halvmånformad vik. Bebyggelsen 
intill hamnen låg utspridd i solfjädersform med hus
gavlarna mot hamnen på samma sätt som huslängorna i 
de senare medeltidsstäderna Visby och Bergen. Från ham
nen gick gator och gränder som var belagda med trä
plankor mellan husen. Några av gatorna fortsatte som 
pirar ut i hamnbassängen.

Med tiden byggdes befästningar runt Birka, både 
utåt havet och inåt land. Lämningar av pålar i vattnet 
visar, att inloppet var spärrat av ett pålverk med smala 
öppningar, så att båtar skulle kunna passera. Bakom 
bebyggelsen fanns en halvcirkelformad försvarsvall med 
en träpallisad överst och torn över portarna i vallen. Det 
är lämningarna av denna vall från 900-talet som av
tecknar sig mellan slätten och gravfältet i Hemlanden.

Förutom befästningsverken runt själva bebyggelsen 
uppfördes en försvarsanläggning som fortfarande del
vis är synlig uppe på höjden. Borgen, där en garnison 
förmodligen var förlagd, hade samma typ av forskans
ning som staden nedanför - fyra meter höga jordvallar 
med en träpallisad överst.

Handel med hantverk
När Birka var som störst hade staden mer än f 000 
invånare. Livet i staden måste ha varit helt annorlunda 
än det på den omgivande landsbygden. För att kunna 
försörja sig på jordbruk var man beroende av odlings
bar jord och tillgång till betesmark, antingen man var 
sin egen herre eller i någons tjänst. I Birka var det andra 
verksamheter. Här bodde människorna med ett utvecklat 
och specialiserat näringsliv, skilt från jordbrukssamhället.

Birkas ekonomiska grund var handel och hantverk. 
Under stadens äldsta period gick handelsvägarna mes
tadels till södra Östersjöområdet och västra Europa. 
Från Birka exporterades först och främst pälsverk men 
också järn och olika hantverksprodukter. På 800-talet 
förändrades handelsvägarna - arabiska silvermynt, tex
tilier, glaspärlor och smycken dyker upp i fyndmaterialet 
från denna tid. Alla lyxvaror kom förvisso inte till Birka 
genom handel, en del var resultatet av plundring och 
skatteindrivning österut.

De många fynden av verktyg och hantverksprodukter 
visar, att staden var inte bara en handelsplats. Här fanns 
också högt specialiserade hantverkare. Man har funnit 
mängder av gjutformar till smycken. Elegant utformade 
kammar av ben och andra ben- och hornföremål avslöjar 
att kammakare funnits i Birka. Kammar av Birkatyp har 
man också hittat i andra vikingastäder från York och 
Dublin i väster till Staraja Ladoga, i närheten av nu
varande S:t Petersburg, i öster.

I Birka måste även ha funnits andra yrkesmän som 
båtbyggare, segelmakare och hamnarbetare. Eftersom 
stadsborna behövde mat, hade Birka säkerligen både ba
gare och slaktare. Jordbruksprodukter och slaktdjur kom 
då huvudsakligen från den omgivande landsbygden.
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Vänster sida: Birkamuseet invigdes av kung Carl XVI 
Gustaf i juni 1996. Här visas i en permanent utställning 
en modell av Birka och kungens gästabudshall i Hov
gården på Adelsö. Dessutom finns många fynd från olika 
utgrävningar utställda i museet.
Denna sida: Modellbyggaren Lars Agger har återskapat 
vikingastaden Birka med alla dess verksamheter, bebyg
gelsetyper och yrkeskategorier. Hos både barn och vuxna 
vaknar den gamla staden till liv igen.
Nästa uppslag: På våren och sommaren är Birka ett 
populärt utflyktsmål. Här vandrar en skolklass på Borg
vallens krön.
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Till vänster: Runstenen på Adelsö står vid den gamla ham
nen. Dekoren är utförd i så kallad urnesstil, och textslingan 
är den äldsta kända skriften i Sverige som innehåller orden 
konung och Roden, det vill säga Roslagen.
Ovan: Lämningarna efter Alsnöhus på Adelsö mitt emot Birka. 
Kungsgården uppfördes på 1200-talet och var en av de första 
icke kyrkliga tegelbyggnaderna i Sverige.

Förhållandet till kungamakten 
Sveakonungen hade en hövitsman eller kunglig fogde 
för tillsyn och styrning av verksamheten i Birka. Han 
gav dessutom köpmännen garantier för deras verksam
het. Det mesta tyder på att Birka planerades och skapa
des på ett tydligt initiativ från en konungamakt, för 
Birkas del sveakonungens.

Om man står på stranden där Birkas hamn en gång 
låg, ser man Adelsö, grannön i norr. Där finns mitt emot 
Birka lämningar och husgrunder av en kungsgård av sam
ma ålder som det tidiga Birka. Kungsgårdens placering 
är knappast gjord av en slump. Utsikten över sundet är 
magnifik, då som nu. En rad stora gravhögar i närheten 
av kungsgården är också synliga från Birka. Högarna 
är förmodligen något yngre än kungsgården. Mycket 
tyder på att kungsgården och Birka anlades som delar i 
en gemensam plan för att säkra den långväga handeln 
till området.

Mot slutet av 900-talet, efter två blomstrande år
hundraden, förfaller Birka. Stadens nergång ingår i ett 
mönster, även andra europeiska städer försvann under 
denna tid. Orsakerna var flera, kanske framför allt eko
nomiska och sociala. För Birkas del kan nergången också 
sättas i samband med att nya och större fartyg togs i 
bruk. Den gamla segelleden söderifrån via Södertälje 
var inte längre farbar. De större skeppen måste segla in 
i Mälaren österifrån, och då flyttade sveakonungen både 
säte och stadsverksamhet till Sigtuna. Den tyske historie
skrivaren Adam av Bremen berättar att omkring år 1060 
var Birka ”till den grad ödelagt att man knappt ser 
minsta spår av staden”.

Utgrävningarna i detta ödelagda landskap pågår allt
jämt. Till senare års fynd hör en ryttare som begravts 
under borgvallen tillsammans med en hingst. Vid samma 
undersökning konstaterades också att borgen brunnit 
minst tre gånger. Även garnisonen, ett 180 kvadratmeter 
stort hus avsett för Birkas elitkrigare, har grävts ut.

Hovgården på Adelsö
Kungsgården på Adelsö, Hovgården, levde dock vidare 
efter Birkas försvinnande. På 1000-talet restes en rikt 
utsmyckad sten med runskrift vid den gamla hamnen. 
Stenen står där fortfarande med sin uppfordrande text: 
”Tyd du runorna! Rätt lät Tolir, bryte i Roden, rista
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dem åt konungen. Tolir och Gylla lät 
rista (dessa runor) båda makar till 
minne efter sig ... Håkon bjöd rista.” 
Denna inskription har en central ställ
ning i svensk medeltidsforskning och 
är ytterligare ett inslag i den kungliga 
dominansen på platsen. Mot slutet av 
1100-talet byggdes den nuvarande 
stenkyrkan, troligen som gårdskyrka. 
Hundra år senare uppfördes en mäktig 
tegelbyggnad över de gamla kungs- 
gårdsruinerna, en av Sveriges första 
profana byggnader i detta material. 
Samtidigt utvidgades den gamla ham
nen. Alsnö Hus på toppen av Adelsö 
blev skådeplats för en lång rad herre
möten. Det var här man samlades 1280 
och under kung Magnus Ladulås led
ning antog Alsnö stadga som reglerade 
adelns skattefrihet i utbyte mot väp
nad rusttjänst. I och med detta fram
trädde adeln som ett särskilt stånd. 
Av Alsnö Hus återstår bara ruiner, 
men en sista rest av den jordägande 
adelns skattefrihet bestod ända till bör
jan av 1900-talet.

Hemlanden är Birkas nekropol - de dödas 
stad - där gravhögarna ligger tätt i den 
fridfulla björkskogen. Begravningsritualer 
och gravgåvor berättar de dödas historier. 
Smycken gavs till kvinnor, vapen till män 
och leksaker till barn. En brandgrav, där 
kroppen begravts efter att först ha kreme- 
rats, antyder att den döde inte var kristen. 
Kors och torshammare avslöjar bestämda 
förväntningar på livet efter döden. Samhäl
lets sociala skiktning följde människorna 
även i graven. Dyrbara gåvor återfinns i 
de rikas gravar, på samma sätt som enklare 
gåvor tyder på en lägre status i livet.
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Den 11 april 1738 blev smeddrängen Erik Månsson 
dragen inför tinget av brukspatron Söderhielm för 
stöld av 1 3/4 lispund (cirka 15 kilo) stångjärn. Han 
dömdes att betala 4 daler och 12 öre kopparmynt i 
skadestånd. Han blev dessutom pryglad.

J
ärnbruket Engelsberg är knutet till Sveriges stormakts
tid på 1600- och 1700-talen. På Engelsbergs bruk hördes 
bullret från masugnen, bruset från forsen och hamrandet 
från smedjan. Här luktade svett, kol och rök. På Engels
berg, och på hundratals liknande bruk, smältes malmen 
och smiddes stålet. Bruken var en mycket väsentlig del av de 

ekonomiska och vapenteknologiska förutsättningarna för det 
svenska Östersjöväldet. Svenskt järn och stål var ledande i Europa 
ända tills stenkolet togs i bruk inom engelsk järn- och stål
produktion i mitten av 1700-talet.

Ängelsberg ligger i Fagersta kommun i Västmanland - bara 
några timmars resa i nordvästlig riktning från Stockholm. Engels
bergs bruk ligger vid ån som rinner från sjön Snyten och ut i den 
större Åmänningen. Låga, rödmålade träbyggnader ligger ut
spridda, fridfullt omgivna av stora lövträd. Järnbrukets masugn 
och rostugn är mer dominerande på grund av sina storlekar. 
Som kontrast ligger ett litet lusthus vid dammen en bit bort, 
och idyllen förstärks av parken på ömse sidor om allén upp 
mot herrgårdsbyggnaden. Två runda, kupolkrönta slaggstens- 
paviljonger flankerar mangårdsbyggnaden. Den ena är ett lust
hus, den andra är ett avträde. Gårdsplanen avgränsas av två 
rödmålade flyglar i timmer under säteritak, vinkelrätt mot herr
gården som tronar i den bortre änden av bruksmiljön. Herr
gården är vitmålad. Den är byggd i två våningar med klocktorn 
på mansardtaket och med pelare vid entrén. Fruktträdgården 
bakom herrgården var en gång en symmetriskt anlagd park 
med växthus - ett så kallat orangeri.

Sidan 91: Tak pä smälthyttan och masugnen.
Till vänster: De båda runda och kupolkrönta slaggstenspaviljongerna 
som ligger nedanför ingången till herrgården kallas Lustgården och 
Nödgården. Den första är ett lusthus, den andra är ett avträde. Den 
vackra blå slaggstenen är en delvis förglasad restprodukt från brukets 
masugn. Slaggstenen är ett vanligt byggnadsmaterial i Bergslagen.
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Brukets ”guldgruva”, Herr
smedjan, ligger i närheten av 
herrgården. Både placeringen 
och den putsade och dekore
rade slaggstensfasaden vittnar 
om att det var stångjärnet från 
smedjan och inte råjärnet från 
masugnen som en gång gav 
den bästa avkastningen. Arbe
tarbostäderna var betydligt 
mer anspråkslösa och place
rade i anläggningens ytter
område på behörigt avstånd 
från herrgården.

Bakgrund
I dag är det 1700- och 1800- 
talens bebyggelse som domi
nerar, men bruket och järn
brytningen i trakten har en 
lång historia.

I Norberg började människor bryta järn redan före 
Kristi födelse. Rika malmfyndigheter i Mellansverige har 
ända fram till våra dagar lagt grunden till omfattande 
metallutvinning. Sjö- och myrmalm smältes i blästrings- 
gropar, de äldsta i trakten daterar sig 2 300 år tillbaka 
i tiden. Omkring år 1100 öppnades dagbrott i malm
förande berg. Det gick till så att stenen hettades upp 
med stora eldar, så kallad tillmakning, så att den sprack 
och sedan kunde brytas. Vid 1200-talets slut togs vatten
kraften i bruk, vilket gjorde det möjligt att utvinna mal
men i större skala. Den typen av drift krävde följande 
förutsättningar: skog som gav ved till de stora eldarna 
och träkol till ugnarna samt vattenkraft som drev ugn
arnas blåsbälgar.

Längs vattendragen anlades otaliga blästerugnar - 
smältugnar. Bergsmännen slog sig samman och bildade 
bergslag, ursprungligen en beteckning för arbetslag och 
gruvområden. Norbergs bergslag, där Engelsbergs bruk 
ingår, är det äldsta kända i Sverige. Engelsberg om

Ovan: En bruksgata i Engelsberg. Byggnaden till höger har 
varit svinhus, oxstall och kalkbod.
Till höger: Ett av Herrsmedjans tre vattenhjul. Smedjan bygg
des omkring 1840 och är den enda återstående av de tre som 
tidigare fanns på bruket.

nämns för första gången i källor från cirka år 1300, 
men då under namnet Englikebenning - Englikes bygg
nad eller boning. Englike var en tysk invandrare, farfar 
till upprorsledaren och senare rikshövitsmannen Engel
brekt Engelbrektsson.

Englikebenning blir Engelsberg 
Så småningom byggdes en stor smältugn och 1597 
fanns den första Herrsmedjan i anslutning till platsens 
två masugnar. År 1681 köptes delar av området av Per 
Larsson Höök. Med tiden lade han under sig ytterligare 
egendomar med skog, hammarsmedjor och masugnar i 
trakten. Det var inledningen till över tvåhundra års
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bruksdrift under namnet Engelsbergs bruk. Höök, som 
senare adlades och tog sig namnet Gyllenhöök, bodde 
aldrig själv på platsen, och något större herresäte bygg
des inte under hans tid.

Den nuvarande herrgårdens östra flygel är det äldsta 
huset. Det byggdes som förvaltarbostad omkring år 
1700. Huvudbyggnaden kom till femtio år senare. Ock
så den är knuttimrad men har ut- och invändig panel. 
Herrgårdens västra flygel byggdes på 1780-talet med 
samma utseende som den östra. Traditionen säger att 
den byggdes för att härbärgera den dåvarande bruks
patronen Lorents Petter Söderhielms många barn.

Storhetstid
Mellan 1695 och 1767 ökade brukets årliga produk
tion från 135 till 264 ton. Hyttan med masugnen som 
existerar än i dag restes 1778-79. Det är en så kallad 
mulltimmerhytta, vilket innebär att masugnspipan är
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av eldfast sten och isolerad med jord och grus. Utvän
digt är den klädd med timmer och sten som förankrats 
med järnband. Ugnen byggdes ut 1836, samtidigt som en 
vattendriven biåsmaskin monterades. Den utnyttjade 
bränslet bättre och ökade produktionen ytterligare. Rost
ugnen byggdes till tolv år senare. Här värmdes och rena
des malmen, innan den krossades och gick till smältning. 
Rostugnen värmdes med de heta avgaserna från mas
ugnen.

Vattenhjulet drev ett sinnrikt system av axlar, hjul 
och kättingar som drog slädar med malm till toppen av 
rostugnen och kol till toppen av masugnen. Herrsmedjan 
byggdes av slaggsten omkring 1840, och grovsmedjan 
upptar det mesta av utrymmet. Ugnarna för härdning, 
som utgör det första momentet av tackjärnets förädling 
till smidbart järn, har förnyats två gånger, senast på 
1880-talet, när de två lancashirehärdarna monterades. 
Två stångjärnshammare, som drevs av ett vattenhjul,

Vänstersidan, övre bilden: Dammen bakom Herrsmedjan var 
viktig för brukets produktion.
Vänstersidan, nedre bilden: I ugnen härdades tackjärnet, det 
första ledet i förädlingsprocessen till smidbart järn.
Ovan: Smälthyttan med rådstuga, masugn, rostugn och kol
bana. Från 1830-talet drevs kolbanan med vattenkraft. 
Nedan: Östra flygeln är herrgårdens äldsta byggnad. Den upp
fördes som förvaltarbostad omkring år 1700.
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I strandbanken vid dammen bakom Herrsmedjan ligger detta 
gamla rostiga kugghjul. Efter Första världskriget lades verksam
heten på bruket ner, och allting lämnades som det var. Dammen 
och Herrsmedjan ligger rakt nedanför herrgården, ett tecken på 
att verksamheten i smedjan var brukets viktigaste.

nens historiska material som inkluderar Engelsbergs 
bruks mycket värdefulla och omfattande arkiv över sex
hundra års verksamhet.

Bruksfastigheterna med smedja och ugnar står som 
unika och välbevarade monument över en förgången 
industriell era.

smidde järnet till stänger med bestämd 
vikt och bestämt mått - bergslagsvikt.

Stångjärnet som var brukets slut
produkt var synnerligen värdefullt. Det 
var periodvis lika gångbart som pengar. 
Frestelsen att förse sig med en stång- 
järnsbit måste ha varit stor för en fattig 
arbetare. I bergsrättens protokoll är det 
också stöld av järn som dominerar.

Solnedgång
Trots moderniseringarna i mitten av 
1800-talet blev Engelsbergs bruk akter- 
seglat av den tekniska utvecklingen. 
Järnproduktion med träkol blev utkon
kurrerad av stenkolsbaserad produktion 
och mer avancerade förädlingsprocesser.
Smedjan på Engelsberg togs ur bruk år 
1890. Agaren, Clas Gabriel Timm, ar
renderade ut byggnaderna till Fagersta 
bruk som drev hyttan fram till 1916.
Då sålde Timm bruket till Avesta Jern
verk som ägdes av generalkonsul Axel 
Ax:son Johnson. Den stora efterfrågan 
på timmer och järn under Första världs
kriget gav bruket en nådatid. En ny 
smedja byggdes år 1917. Den hyser nu
mera en mekanisk verkstad.

Ar 1919 hade sanden oåterkalleligen runnit genom 
timglaset för bruket - det hade uppnått en aktningsvärd 
ålder men var helt omodernt. Generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson bommade igen bruket, när masugnen lades ner. 
Allt har blivit stående, nästan orört, sammanlagt 50 
byggnader av olika slag.

En gång var masugnar och andra bruksbyggnader en 
vanlig syn i Bergslagen. I dag är ytterst få bevarade, och 
inget bruk är tillnärmelsevis så komplett och välbevarat 
som Engelsbergs. Endast kolladan som stod vid hyttan 
har rivits. Det skedde på 1960-talet, samtidigt som den 
stora ladugården inreddes till arkiv för Johnsonkoncer-
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”Den som med sitt förstånd vill söka få en bild av hela denna gruva, må föreställa sig ett dunkelt hål, 
hemskt, djupt... vilket hålles uppe av ingenting annat än sig självt, fyllt av uppgjorda eldar, fullt av 
rök, av svavel och av metallukter, fullt av droppande vatten. Därpå i jordens inre svarta människor, 
som liknar smådjävlar, ekon från hammare och järnspett, ropen från gruvarbetarna ... och till sist den 
förstörelse och det dån som kan åstadkommas om ett så fruktansvärt och tungt verk rasar.”

C
harles Ogier var franskt sändebud i Sverige 
i mitten av 1630-talet, då han skrev denna 
ögonvittnesskildring från gruvan i Stora Kop
parberget. Berget och trakten runt omkring 
bildar ett unikt kulturlandskap, helt skapat av männi

skan. Det är inte bara den tusenåriga gruvan som räknas 
till världsarvet, utan dessutom flera hyttområden i när
heten liksom vattenleder, dammar och stora odlingsmar
ker samt ett flertal gamla särpräglade bergsmansgårdar. 
Därtill kommer staden Falun, som fick stadsprivilegier 
1641. Den är en av Sveriges största trästäder med många 
byggnader från 1400-talet samt en väl bevarad stads
plan från 1646. På den tiden var Falun Sveriges näst 
största stad med 6 000 invånare.

Gruvområdet Stora Kopparberget består i den un
derjordiska delen av orter och schakt ända ner till 400 
meters djup. I gruvlandskapet ovan jord finns uppford- 
ringsanläggningar, lavar, hjulhus, spelhus, administra- 
tionsbyggnader, bostäder och en rad andra byggnader 
från 1600-, 1700- och 1800-talen. Området runt gruvan 
karakteriseras av väldiga högar av gråsten, så kallad 
gruvvarp. Längre bort syns ännu några av hyttplatserna 
med enorma slaggvarp.

Den äldsta tiden
Ingen vet riktigt när brytningen av kopparmalm startade 
i berget. Dagens arkeologer och geologer anser dock att

Sidan 99: Stora Stöten uppstod efter ett ras år 1687, då stora 
delar av gruvan störtade samman.
Till vänster: Den gula byggnaden vid kanten av Stora Stöten 
är Stora Gruvstugan från 1770-talet.
Till höger: ”Hästtrappan”. Arbetshästarna hade sina stall i 
gruvan och såg sällan dagsljus.

malmbrytning förekom redan på 700-talet. Det var bön
der som fann malmen. En av myterna om gruvan berättar 
om bocken Kåre. Han kom en dag hem med rödfärgade 
horn, vilket gjorde hans husbonde nyfiken. Denne gick 
ut i skogen och hittade stället där Kåre bökat - och 
fann på så sätt malmfyndigheten.

Det första skrivna dokumentet som nämner koppar
gruvan är ett brev från 1288. Där bekräftas att biskopen 
i Västerås bytte till sig en åttondel av berget i utbyte 
mot vidsträckta och rika egendomar. Av detta kan man 
förstå att malmbrytningen vid Tiskasj öberg inte längre
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var en småskalig angelägenhet bara för traktens bön
der. Det fanns en organisation, där man kunde köpa och 
sälja andelar, och samhällets elit var djupt engagerad i 
verksamheten. Från medeltiden och flera sekel framåt 
var Stora Kopparbergs bergslag Sveriges mest inkomst
bringande företag. Det gjorde att bergsmännen blev rika, 
mäktiga och självmedvetna.

Tekniken
Under lång tid, kanske flera hundra år, ägnade sig trak
tens bönder åt vad som närmast kan betraktas som hus- 
behovsbrytning. Malmen bröts planlöst i öppna dagbrott, 
så kallade skärpningar, helt enkelt där ådran såg ut att 
vara rikast.

Från åtminstone början av 1200-talet och ända till 
slutet av 1700-talet bröts och bereddes malmen med i 
stort sett samma teknik. Det första steget var tillmak- 
ningen. På berghällen tändes stora eldar som gjorde 
stenen spröd och lätt att bryta. Under de första århund
radena uppfordrades malmen till dagen med hjälp av 
enkla vindspel. Från 1500-talet förbättrades metoderna 
med hjälp av moderna anläggningar efter tysk förebild. 
På 1700-talet tog tekniken ett jättesprång framåt, och

Anda in på 1700-talet bröts malmen med samma enkla tek
nik och verktyg som på medeltiden. Med hackor, spett, skövlar 
och trag lade gruvdrängarna grunden till stormaktstidens 
ekonomiska välstånd.
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Gamla Stabergs bergsmansgård har anor från medeltiden, och trädgården som 
är under restaurering bär fortfarande drag av barockens stilideal. I en av flyg
larna är det numera museum.

I trakterna runt berget lät de rika och mäktiga bergsmännen bygga ståtliga 
herrgårdar av vilka många i dag ingår i världsarvet. En av dem är Sveden, där 
Carl von Linnés svärföräldrar bodde, och där Carl och Sara Lisa gifte sig år 
1739. Då var huset relativt nybyggt. Liera berömda män har bott där, bland 
andra Emanuel Swedenborg.

Bergsmansaristokratin skapade storslagna hem som uttryckte ”den egen
artade blandning av kärv enkelhet och levnadsglad, okräsen förnämitetssträvan 
som var deras kännemärke”.

Sverige kom att stå modell för interna
tionell gruvhantering. Då infördes krut
sprängning, och produktiviteten kunde 
öka avsevärt.

När malmen förts upp ur gruvan, vid
tog processer som var både tidsödande 
och komplicerade. Först skulle malmen 
rostas för att det mesta av svavelinnehål- 
let skulle avlägsnas. Det skedde utomhus, 
där malmen fick brinna i åtskilliga vec
kor. De tjocka rökplymerna från rost- 
ningseldarna blev snart ett av Falure- 
gionens främsta kännetecken, liksom 
hela det sterila landskapet som omgav 
gruvstaden Falun. Bebyggelsen svärtades 
av sot, och ingenting - inte ens mossa 
- växte till slut i det allt svartare slagg
landskapet

Den rostade malmen, som var upp
luckrad och fri från svavel, smältes i en 
hytta. Under bergets storhetstid på 1600- 
talet fanns cirka 140 hyttor. Dessa drevs 
med vattenkraft, och ett helt vattenland
skap hade vuxit fram med dammar, 
kanaler och diken.

I många hundra år var Sverige värld
ens största producent av koppar. Vid mit
ten av 1600-talet stod Stora Kopparbergs 
bergslag för två tredjedelar av världs- 
produktionen. Det är inte konstigt att 
den svenska riksstyrelsen vid den tiden 
konstaterade: ”Riket står och faller med 
Kopparberget!”

Organisationen 
Ur en slumpmässig verksamhet växte en ägarstruktur 
fram som i stora drag bestod till slutet av 1800-talet, 
Stora Kopparbergs bergslag. Det var en kooperativ verk
samhet där bergsmännen ägde andelar, kallade fjärde
parter. Bergsmännen var traktens aristokrati. Tillsammans

med en kunglig fogde fattade de alla beslut som rörde 
arbetet i berget.

Det tidiga 1500-talet var ingen bra tid för koppar
gruvan. Gruvan gav allt magrare utdelning, och verksam
heten blev dessutom allt hårdare styrd från Stockholm, 
men värst av allt var, att en lång rad förödande ras in
träffade som krävde människoliv och gjorde delar av 
gruvan vattensjuka och nästan oåtkomliga. I slutet av
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1500-talet gjordes dock stora satsningar och moder
niseringar som lade grunden till Bergets storhetstid, 
1600-talet. År 1650 fanns det över 600 bergsmän som 
ägde andelar i verksamheten, uppemot tusen personer ar
betade i gruvan, och de bröt detta år den största mängden 
råkoppar i Berget någonsin, över 3 000 ton. År 1619 an- 
lades ett garverk i Säter för att rena kopparn, vilket fick

Föregående uppslag: Adolf Fredriks lave byggdes 1845 över 
det 280 meter djupa Adolf Fredriks schakt. Laven har sedan 
dess flyttats till en annan plats inom gruvområdet.
Till vänster: Stora Kopparbergs vackra slaggstensbyggnad på 
Södra Mariegatan i Falun. Det här huset användes som 
raststuga för arbetarna.
Till höger: En grupp skyddsklädda skolbarn på besök i All
männa Fredens sal nere i gruvan.

exportvinsterna att skjuta i höjden. Gruvdriften liksom 
organisationen var modern för sin tid, Sverige domine
rade världshandeln med koppar, och konjunkturerna 
var lysande.

Själva brytningen skedde i stora, öppna salar på flera 
nivåer. Rummen och gångarna skildes åt av golv, pelare 
och väggar, vilka hela tiden försvagades av alla till- 
makningseldar. Man ville få ut så mycket malmförande 
sten som möjligt ur varje rum. Väggar och tak blev allt 
tunnare, och ständiga ras inträffade, några särskilt svåra 
skedde åren 1635 och 1655. Man arbetade ändå frene
tiskt vidare i de rikt givande salarna, de bärande väggar
na försvagades allt mer, katastrofen kom allt närmare. 
Vid midsommartid 1687 började Berget knaka oro
väckande, och den 25 juni skakade marken och luften 
fylldes av ett öronbedövande dån. Skiljeväggen mellan 
de två största öppningarna störtade samman i ett enda 
gigantiskt ”sluk”, och de underliggande salarna ut
plånades. När dammolnen lagt sig, kunde man skåda ut 
över det som än i dag kallas Stora Stöten. Hålet var 
över hundra meter djupt, men rasmassorna sträckte sig 
ytterligare 80 meter därunder. Som genom ett under 
krävde raset inte ett enda människoliv. Eftersom det var 
midsommarhelg, hade alla gruvdrängar lämnat arbets
platsen.

Förändringen
Under 1700-talet sjönk exporten av koppar oroväckande. 
Man lärde sig hantera sprängning med krut, och tack 
vare detta kunde produktionen hållas igång i Berget. 
Svensk bergshantering och -mekanik stod fortfarande 
modell i utlandet. De tusentals gruvdrängarnas slit under
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Bergets epok finns återgivna på flera välkända målningar 
av Pehr Hillerström.

Flera katastrofer inträffade under 1700-talet. Falun 
härjades av två stora bränder 1761, då även en del av 
konstruktionerna vid gruvan drabbades.

På 1780-talet gav Gustav III tillstånd till ett silver
verk vid gruvan, och ända fram till 1920 gav silverpro
duktionen god vinst. En helt intakt silverhytta från 1884 
finns kvar än i dag. Brytningen i gruvan förändrades och 
inriktades i stället på andra ämnen. Svavel, zink och bly 
- förutom silver och guld - blev allt viktigare för gruvans 
ekonomi. Kemiindustrin växte fram i Falun med fram
ställning av vitriol, svavelsyra, ättika och Falu rödfärg 
som de mest kända varorna. Allra störst var dock pro
duktionen av svavelkis.

Slutsalvan efter 704 år
I slutet av 1800-talet var alla kopparhyttorna övergivna 
och nya industrier hade tagit över. Gruvan i Stora Kop
parberget var dock ännu i drift för att fira sitt 700-års- 
jubileum år 1988, men den 8 december 1992 small den 
sista salvan i Berget och gruvdriften lades ner. Redan 1922 
hade ett gruvmuseum inrättats, och 1970 öppnades en 
del av gruvan för besökare.

Gruvan och anläggningarna runt Stora Stöten är ett 
av de äldsta och bäst bevarade bergverken i världen. 
Gruvdriften i Falun har utvecklat och påverkat teknik 
och internationell ekonomi i århundraden.

De långa, raka gatorna är typiska för Faluns gamla stadsplan. 
Längs Åsgatan finns trähus från 1700-talet.
Nästa sida: Ingången till besöksgruvan, Anfarten. Symbolerna 
över porten representerar Bergets malmer och mineraler. I 
mitten guld, silver och bly till höger, järn och koppar till väns
ter. Dessutom symboler för järn- och kopparvitriol, svavel, 
zink och stål. Cirkeln med tre prickar representerar den klas
siska Falu rödfärg.
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Det regnade i fyrtio dagar och fyrtio nätter tills hela jorden var översvämmad. Då befallde Gud 
att vattnet skulle dra sig tillbaka, och det gjorde det sannerligen med besked. Ännu i början av 
1800-talet visste de lärde att det var denna ”vattuminskning” som var anledningen till att strand
linjen tycktes dra sig allt längre ut med tidens gång. Först i slutet av 1800-talet fick vetenskaps
männen kunskap om det geologiska fenomenet landhöjning, även om människan känt till dess 
effekter i århundraden. Många var de kustsamhällen och fiskelägen längs framför allt Norr
landskusten som med tiden hamnat en bra bit inåt land.

U
nder den senaste istiden tyngdes marken 
ner av ismassorna, och när isen smälte 
undan reste sig landet igen. Det kallas 
isosta tisk landhöjning, när marken hö
jer sig ”av sig själv”. Effekten är densamma som när 

man sticker ner tummen i en deg. När man tar bort 
tummen, reser sig degen och snart är ytan åter jämn 
och slät. Landhöjning kan också vara tektonisk. Det 
innebär att marken pressas uppåt av det tryck som 
uppstår när två av jordskorpans plattor pressas mot 
varandra.

Tre kilometer is
Den skandinaviska inlandsisen nådde ända ner till 
Berlin i söder, till Moskva i öster och ut i Atlanten 
i väster. Den var upp till tre tusen meter tjock för 
20 000 år sedan. I årtusende efter årtusende pressade 
den enorma ismassan ner landytan. Den tjockaste 
delen av istäcket tryckte ner marken som djupast - 
drygt 800 meter under nuvarande havsnivå. Denna 
så kallade iskupol hade sitt centrum över Ånger
manland och Höga Kusten. För 10 000 år sedan blev 
klimatet varmare, isen smälte och drog sig tillbaka. 
När trycket lättade, höjde sig marken - fortast just

Föregående sida: På västsidan av Skuleberget bar vågorna 
spolat klippan ren. Marken där huset står låg en gång 
djupt under vatten.
Till vänster: Färgspelet vid Höga Kusten är ibland näs
tan magiskt overkligt.
Till höger: Från Slåttdalsbergets krön ser man landhöj
ningens effekter tydligt. Sjöarna var en gång en havsvik.
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efter issmältningen, sedan allt långsammare. För 9 600 
år sedan nådde iskanten Höga Kusten och än i dag höjer 
sig marken där åtta millimeter per år.

Under de årtusenden som gått har naturen omformats 
många gånger, och växter, djur och människor har an
passat sig till förändringarna. Hela området var just efter 
issmältningen täckt av vatten. Först stack bara enstaka 
öar upp och bildade ett skärgårdslandskap i ett hav fyllt 
av isberg. Öarna var toppen på i dag nära 300 meter höga 
berg. Man kan fortfarande se dessa så kallade kalottberg 
i landskapet. Bergen har en ”mössa” av skog på toppen, 
medan bergssidorna är renspolade av vågor. På Skuleber- 
gets renspolade klippvägg ligger världens högst belägna 
strandlinje på 285 meters höjd. Avståndet mellan kalot

terna och den nuvarande strandlinjen är bara mellan två 
och tre kilometer fågelvägen. Hela Höga Kustenområdet 
är mycket kuperat och genomkorsas av förkastnings- 
branter, långa dalgångar och djupt inskurna vikar. I 
skärgården är vattnet över hundra meter djupt. Denna 
dramatiska natur visar att landhöjningens effekter är 
tydliga och koncentrerade. Höga Kusten har alltid fängs
lat människans fantasi med sin karga skönhet och sina 
stora kontraster.

Natur i omvandling
”Mössorna” på de högsta bergstopparna består av mo
rän, en jordart som innehåller allt från fin lera till stora, 
kantiga stenblock. Moränen blev kvar, när den backande
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När landet reste sig ur havet, sköljdes det finare materialet bort 
medan större och tyngre stenar, så kallade klapper, blev kvar 
på stranden. Längs Norrfällsviken bildas nu framtidens klapper- 
stensfält, det största är 550 meter långt och 250 meter brett. 
Högre upp i terrängen finns flera bronsåldersrösen som upp
fördes av klapper från den dåtida strandlinjen.

isen drog som ett stort sandpapper över landet. Den 
jord som låg under vattnet bearbetades av vågornas kraft, 
den svallades. Det som vågorna svallade bort ur moränen 
avlagrades på havsbottnen, tyngre material hamnade 
nära kusten, och lättare partiklar fördes med havsström
marna längre bort från strandlinjen. Eftersom landhöj
ningen har pågått oavbrutet under lång tid, har samma 
jordmassor bearbetats och flyttats flera gånger.

Grovt svallsediment - avrundade stenar och mindre 
stenblock - kallas klapper, och de blev kvar i vallar på 
olika höjder längs bergssidorna. Klapperstensfälten är en 
praktfull syn. Många olika bergarter och lavar skapar en 
brokig färgprakt, och stenarna har slipats släta och jämna 
av vattnet. På Högklinten finns världens högst belägna 
klapperstensfält, 260 meter över havet. Vid Norrfälls
viken pågår klapperbildningen fortfarande vid stranden.

Nedanför ett klapperstensfält finns mäktiga grus- 
och sandansamlingar. Eftersom även de har uppkommit 
av vattnets rörelse över jorden, kallas de svallgrus- 
bildningar. För mellan fyra och sex tusen år sedan - en 
period då Östersjön bestod av varmt brackvatten - levde 
stora mängder snäckor och musslor längs den dåvarande 
strandkanten, och skalen bäddades in i sandavlagring- 
arna. I vår tids sandtag syns dessa skalskikt som vackra, 
lysande vita och violetta band insprängda i sanden. 
Längst ner i dalgångarna, de som för tusentals år sedan 
var havsvikar, samlades den finaste sanden och leran. 
Det var där människan så småningom fann god odlings- 
jord, nästan alla de smala dalgångarna har med tiden 
odlats upp.

Under årtusendenas gång blev havet och de lång
sträckta vikarna allt grundare. Vid smala och grunda 
passager och inlopp snördes vikarna av och utvecklades

till sjöar med sötvatten. Eftersom landhöjningen fortfa
rande pågår, kommer en del av dessa sjöar att så småning
om grundas upp ännu mer, växa igen och bilda myr
marker. Ett tydligt exempel på vad som komma skall är 
Slåttdalsmyren. För 9 000 år sedan var den en havsvik
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som med tiden snördes av till en liten insjö. I takt med 
landhöjningen blev sjön allt grundare och till slut tor
kade den nästan ut helt. I dag är den sankmark som lig
ger 200 meter inåt land.

Eftersom människorna följde efter när stranden för

ändrades, kan vi i dag se bland annat bronsåldersrösen, 
järnåldersbosättningar och medeltida fiskelägen på olika 
höjder i landskapet. Det gör att man lätt kan studera 
hur människorna levde, eftersom nyare kulturlager inte 
ligger ovanpå de äldre som annars är vanligt.
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Människan längs kusten 
Redan för 8 000 år sedan kom de första jägar- och sam- 
larfolken till Höga Kusten. I många tusen år hade de 
boplatser längs kusten, men troligen utnyttjades dessa 
bara säsongsvis, sannolikt under höstens sälj akt. Man 
tog till vara vad havet bjöd, brända benrester vid bo
platslämningarna tyder på att fisk, säl och sjöfågel var 
viktiga inslag i kosten. Under resten av året bodde man 
längre inåt land och försörjde sig på att jaga älg och 
bäver och att fiska i insjöarna.

I Överveda i Nordingrå socken ligger en stenålders- 
boplats som användes i tusen år, cirka år 3500 - 2500 
f.Kr. På den tiden låg den väl skyddad längst inne i en 
djup havsvik med direkt anslutning till skärgården utan
för. I dag ligger lämningarna efter den på ungefär 70 
meters höjd över havet med utsikt över ett böljande jord
brukslandskap.

Bronsålderns Höga Kustenbor hade skaffat sig nya 
seder. Det verkar som om de bodde mer permanent längs 
kusten, och de byggde imponerande gravmonument över 
sina döda. Drygt 700 gravrösen ligger som ett pärlband 
längs den dåtida kustlinjen, numera 30 - 50 meter över 
havet. Alla rösen placerades så att de var tydligt synliga 
från havet, och kanske fungerade de även som revirmar
keringar. Boplatserna låg en bit ifrån gravrösena, inne i 
skyddade vikar. Under yngre bronsåldern, cirka 800 - 
500 f.Kr. hade man i liten skala börjat odla jorden och

hålla tamboskap, men det var fortfarande jakt och fiske 
som var allra viktigast för försörjningen.

Med järnåldern kom jordbruket på allvar till Höga 
Kusten. Små, ensamma gårdar omgivna av milsvida 
skogar låg utspridda längs dalgångarna i hela området. 
Här finns bland annat lämningar efter den nordligast 
belägna järnåldersgården man funnit i Sverige, Gene 
fornby. Stadiga och rejält tilltagna långhus rymde såväl 
gårdsfolk som husdjur, och i närheten begravde man sina 
döda under högar. Intill somliga gårdar har man funnit 
hela samlingar av små gravhögar. Boskapsskötsel och 
odling av korn var de viktigaste näringarna, men man fis
kade fortfarande och fångade säl. Självklart kunde man 
inte låta några naturtillgångar förbli orörda. Dessutom
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ville både kyrka och stat gärna ha skatterna betalda i 
tran, skinn och päls från säl.

Den gamla fångstkulturen var dock inte helt för
svunnen. Jämsides med bondebefolkningen levde fortfa
rande jägar- och samlarfolken som byggde sina hyddor 
längs stränderna. På klapperstensfälten från järnåldern 
finns många lämningar efter enkla husgrunder, så kal
lade tomtningar. De flesta tomtningarna är från tiden 
runt 400 e.Kr. men ända fram till 1300-talet tillkom 
nya sådana.

Samhällen i omvandling 
Jägar- och samlarfolkens klungor av hyddor gav med 
tiden plats för små fiskelägen. Fisket har alltid varit en 
viktig näring längs Höga Kusten, och från medeltiden 
och fram till början av 1900-talet var just fisket den 
allra viktigaste inkomstkällan för Höga Kustenborna. 
Längs hela kusten låg ett pärlband av hamnar som också 
fungerade som handelsplatser. Några som i allra högsta 
grad bidrog till detta var de så kallade Gävlefiskarna. 
De reste upp från Gävle och hyrde stugor av ortsbefolk
ningen i ett tjugotal fiskelägen under fiskesäsongen. Un
der vinterhalvåret låg dessa platser ofta helt öde. En av 
de mest omtalade Gävlebohamnarna var Bönhamn - i 
dag ett populärt turistmål. Orten fungerar fortfarande 
som hamn, medan Sandviken inte så långt därifrån 
övergavs för länge sedan och i dag ligger långt inåt 
land. I varje fiskeläge fanns ett litet kapell som blev den 
naturliga samlingsplatsen för befolkningen. Norra Sve-

Vänster sida, övre bilden: Utanför Skuleskogens nationalpark 
ligger Ternättholmarna som en gång i framtiden kan bli en del 
av fastlandet. Forskarna räknar med att landet kommer att resa 
sig ytterligare ungefär 50 meter, innan effekterna av inlands
isens tyngd har eliminerats. Det kommer emellertid att dröja 
uppemot 10 000 år.
Vänster sida, nedre bilden: Trysunda fiskeläge utanför Örn
sköldsvik ligger fortfarande kvar vid stranden till skillnad från 
många äldre fiskelägen längs Höga Kusten.
Till höger: Det mäktiga Skuleberget dominerar den omgivande 
terrängen.

riges äldsta fiskekapell, byggt 1622, finns i Ulvöhamn 
på Ulvön, ännu en av de kända Gävlebohamnarna. På 
1500-talet var ön centrum för fiskare långväga ifrån och 
därmed en av de viktigaste platserna längs Höga Kusten.

Höga Kusten 117



Numera behöver man bara säga surströmming så tän
ker de flesta på Ulvön.

På 1700-talet tog ortsbefolkningen över hamnarna 
och fiskelägena som då blev permanent bebodda. En ny 
blomstringsperiod tog sin början, och den varade ända in 
på 1950-talet. På 1960-talet ändrade kustbygden karak
tär, eftersom de flesta gamla fiskelägena förvandlades till 
sommarstugebyar.

Vad kommer att hända i framtiden? Under de kom
mande 10 000 åren räknar forskare med att landet längs 
Höga Kusten kommer att höja sig ytterligare cirka 50 
meter. Dagens kustsamhällen kommer att hamna långt 
inåt land, och grynnor och skär blir öar och halvöar. 
Fortsättningsvis kommer Höga Kusten alldeles säkert att 
stimulera människornas fantasi och forskarnas intresse.

X
h

i

Ovan: Den spröda nornan trivs i fuktiga skogssänkor och 
växer i Sverige från Medelpad och norrut.
Nedan: Vedasjön med typiska kalottberg i bakgrunden.
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Gammelstads
kyrkstad



”Alla bönder har sina stugor vid kyrkan, på en plats 
de kalla Bärghet, två, tre, fyra eller fem om var stuga. 
Dit komma de varje lördag för aftonsångens skull och 
draga dädan om söndagsafton eller om måndagen.”

S
å beskrev Johannes Burens, Sveriges förste riksantikvarie, 
Gammelstad efter ett besök julen 1600. Det är första 
gången kyrkstugor omnämns i skriftliga källor. Bureus be
skrivning gäller även i dag. På en höjd ligger Norrlands 
största medeltidskyrka, och 425 rödmålade små stugor är pla

cerade utanför kyrkogårdsmuren. De ligger i rader längs gatorna 
som går från kyrkan åt alla håll. Om man kommer till Gammel
stad en vinterdag, är de allra flesta stugorna igenbommade med 
solida, vitmålade fönsterluckor, men ljus i enstaka fönster och 
rök från någon skorsten bekräftar att här också finns bofast 
befolkning.

De flesta av de små bostadshusen ligger öster om kyrkan. I 
området intill Gamla Hamngatan som en gång hette Storgatan är 
större byggnader och uthus ordnade i prydliga kvarter. Gamla
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sed i Norden. Vid större kyrkliga högtider och vid andra 
kyrkliga arrangemang som konfirmation och bröllop 
myllrar här av liv. Då fylls de 425 kyrkstugornas 550 
kammare med folk. Här finns över 1 000 andelsägare.

Stadens ursprung
När Burens firade jul här år 1600 hade Gammelstad 
ungefär 200 stugor. Bruket av dessa kan följas tillbaka 
till 1500-talet, men både kyrkan och kyrkplatsen har 
en ännu längre historia. Luleå nämns för första gången 
i en skriftlig källa 1327, men redan under vikingatiden 
bedrev man handel på platsen.

Kyrkberget i Gammelstad var en gång en holme i 
skärgården i skärningspunkten mellan vattenleden från 
inlandet, kustleden söderifrån och farleden till Finland

Hamngatan var huvudgatan från kyrkan och marknads
platsen ner till hamnen, som låg bara en knapp kilometer 
från kyrkan på Bureus tid. På 400 år har landet höjt sig 
4 meter, och Gammelstad ligger numera en bra bit från 
kusten med den senast anlagda hamnen cirka en mil åt 
sydost. Från Gammelstad är det bara cirka tio mil till 
Polcirkeln.

Skellefteå, Öjebyn utanför Piteå och Gammelstad vid 
Luleå är de sista kyrkstäderna med bevarad kyrkstads-

Sidan 119 och vänstersidan: Exteriörer och interiörer från 
kyrkstaden. Nederluleå kyrkas fristående klocktorn som kom 
till i mitten av 1800-talet syns på bilden till vänster.
Ovan: I de små kamrarna skulle man bara sova och äta, men 
man kunde i alla fall stänga om sig i skåpsängen.
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och Ryssland. Det var en strategisk placering för handels- 
verksamhet. Vartefter landet höjde sig blev Gammelstad 
en del av fastlandet. Luleå stad anlades för att svenska 
staten ville få kontroll över de enorma landområdena i 
norr och handeln med bland annat fisk, främst lax, och 
pälsverk. Den snabbt ökande befolkningen i Europa ska
pade en enorm marknad för torkad och saltad fisk.

Nederluleå kyrka - ”Bottenvikskatedralen” - upp
fördes på 1400-talet som sockenkyrka åt tre älvdalar och 
deras kustområden. Socknen var större än Beneluxlän- 
derna är i dag och hade en befolkning på mellan 2 000 
och 3 000 människor. Till kyrkobygget kom några av 
landets främsta hantverkare för att slå valv och smycka 
tak och väggar med målningar. Altarskåpet köptes i 
Antwerpen och betalades kontant med 900 marker silver. 
Kyrkorummet från korskranket till orgelläktaren har tyd
lig 1700-talsprägel med predikstolen rikt dekorerad i 
guld och starka färger. Kyrkan är den största medeltids

kyrkan norr om Uppsala. Kyr
kogårdsportarna, som ser ut att 
kunna komma från en borg, är 
tecken på att kyrkan och kyr
kogårdsmuren kunde erbjuda 
skydd i orostider. Den fram

gångsrika handeln lockade ibland till sig Östersjöns sjö
rövare under slutet av medeltiden.

Kyrkstaden
Med reformationen och statskyrkorna i de nordiska 
länderna följde kyrkoplikten. De vidsträckta trakterna i 
norr var glest befolkade och kyrkorna var få, men menig
heten var tvungen att samlas till gudstjänst och predikan 
i sockenkyrkan på bestämda tider under året. De lång
väga församlingsborna byggde därför små stugor vid 
kyrkorna. Stugorna blev allt fler och med tiden bildades 
hela kyrkstäder inte bara i Sverige utan också i Finland 
och Nordnorge.

Kyrkstäderna var viktiga mötesplatser, där folk sam
lades från när och fjärran och utväxlade nyheter och 
varor. Nya bekantskaper knöts, barn döptes, par sam- 
manvigdes och avlidna begravdes. Skattelängder sattes 
upp, skatter inkrävdes, och socknens unga män blev in-

Detalj från altarskåpet i Neder
luleå kyrka. Skåpet är tillverkat av 
en mästare i Antwerpen på 1520- 
talet, och församlingen betalade det 
kontant med 900 marker silver. 
Ett altarskåp till en sockenkyrka 
kostade normalt en tredjedel. Detta 
skåp var en dyrbar klenod av ett 
slag som vanligtvis bara återfanns 
i samtidens domkyrkor. Den avbil
dade scenen föreställer ”Herdarnas 
tillbedjan”.
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Till höger: En vinterdag är nästan alla stugor igenbommade. 
För den som inte är från trakten är det en underlig syn med alla 
hus som tycks ligga i malpåse.
Nedan: Även de hus som bara bebos vid enstaka tillfällen är 
omsorgsfullt bevarade både invändigt och utvändigt.

skrivna i de militära rullorna. På kyrkbacken kungjor
des offentliga meddelanden. Kyrkstäderna fyllde i mötes
tider med andra ord religiösa, kommersiella, juridiska, 
fiskala och sociala funktioner. Folklivet i kyrkstaden var 
inte alltid i överensstämmelse med skriftens bokstav. 
Kyrkohögtiderna var ju ett välkommet avbrott i det dag
liga, hårda slitet för brödfödan.

Runt kyrkberget i Gammelstad växte det med tiden 
upp en helt vanlig stad med alla viktiga samhällsfunk
tioner. Luleå fick stadsprivilegier 1621, samhällslivet och 
handeln skulle skötas under ordnade former. De olika

byalagen hade av hävd byggt stugor längs kyrkans till
fartsvägar, men området öster om kyrkan röjdes upp 
och styckades i regelbundna kvarter, där stadsborna 
byggde hus längs huvudgatan ner till hamnen.

Hamnen hade emellertid blivit för grund - inte av vat
tenförlust i Östersjön, som samtiden trodde, utan därför 
att landhöjningen pågått oavbruten sedan den senaste is
tiden. Staden flyttades 1649 till den nuvarande hamnen, 
cirka en mil åt sydost. Många stannade dock kvar i 
den gamla staden, och Luleå delades upp i Lule Nystan 
och Lule Gammelstan. Gammelstad blev både stad och 
kyrkstad, en plats med såväl fast som säsongsbetonad 
bosättning.

Förändringen
Det nya Luleå utvecklades, medan Gammelstad ham
nade i skymundan men fortsatte att vara samlingsplats för 
församlingsmedlemmarna, när de kom på sina regel
bundna besök. Den ena stranden av Lule älv förvandlades
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till våtmarker som i dag år naturreservat på grund av 
sitt rika fågelliv.

Den religiösa väckelserörelsen gick som en löpeld 
över stora delar av Norden under 1800-talet. Den gamla 
krogen mitt emot kyrkan i Gammelstad renades från sitt 
syndiga förflutna och återuppstod som församlings
huset Betel. På många platser togs kyrkstäderna gradvis 
ur bruk, när bättre kommunikationer och växande be
folkning ledde till en uppdelning av socknarna och nya 
församlingar kom till. Under 1900-talet har kyrkans 
inflytande på samhället stadigt minskat. Att seden med

Föregående uppslag: Utsikt från kyrktornet mot sydväst. 
Nedan: Rutviksvägen, den gamla gatan mot byarna i socknens 
norra del. Vintertid lyser det endast i ett fåtal fönster.

kyrkohögtider i Gammelstad har hållits levande fram 
till våra dagar beror säkert på att kyrkstaden lika mycket 
fyller en social som en religiös funktion. Användningen 
av kyrkstugorna regleras i stadgar som fortfarande gäller 
för alla andelsägare.

Gammelstad har blivit ett tittskåp in i en historisk 
utveckling. Tillsammans med friluftsmuseet Hägnan i 
slutet av Gamla Hamngatan ger kyrkstaden en bild av 
de många århundradenas skiftande levnadssätt och livs
stilar. Kyrkstaden kan upplevas som en vacker idyll, men 
den är i hög grad ett monument över de villkor männi
skan varit tvungen att anpassa sig till. Gammelstads kyrk
stad är en levande miljö, och hit söker sig än i dag för- 
samlingsborna vid kyrkohögtiderna, precis som de gjort 
i generationer.
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Från låglandets urskogar och myrar i Muddus och Stubba stiger landskapet till Sjaunjas kupe
rade skogsterräng och fjäll. Stora Sjöfallets nationalpark ligger på ömse sidor om sjön Akkajaure. 
Sareks alpina högfjäll möter de böljande fjällslätterna i Padjelanta. I sydväst utgör Sulitelmas 
stora glaciärer och höga toppar gräns mot Norge.

G
laciärer och dalgångar breder ut sig till synes 
oföränderliga och opåverkade av mänskliga 
aktiviteter och ingrepp. I Sarek, nationalpar
ken i hjärtat av Lappland, höjer sig mäktiga, 
branta fjälltoppar.

Sverige fick sina första nationalparker 1909, då Sarek 
och Stora Sjöfallet tillsammans med sju andra områden 
erhöll denna status. De två nämnda nationalparkerna är 
i dag en del av Lapplands världsarvsområde - Laponia. 
Ytterligare två nationalparker, Padjelanta och Muddus, 
och två naturreservat, Stubba och Sjaunja, ingår i Lapo
nia. Tillsammans omfattar de 9 400 kvadratkilometer. 
Laponia sträcker sig 200 kilometer i öst-västlig riktning 
och 80 kilometer i nord-sydlig. Sjöarna Akkajaure och 
Stora Lulevatten delar Laponia på längden från norska 
gränsen till Porjus.

Gammalt kulturlandskap 
Världsarvet Laponia är en av Västeuropas sista stora 
vildmarker. Här breder djur- och växtliv ut sig ostört av 
det moderna samhället. Området omfattar ett vilt och 
obanat land med höga fjäll, öppna fjällplatåer, gräns
lösa skogar och vidsträckta myrmarker. Här finns brun
björnar, järvar, lodjur och storvuxna älgar som på höst
arna får enorma skovelhorn. Fågellivet är rikt - jaktfalk, 
kungsörn och havsörn jagar i fjälldalarna, och på som
maren surrar myggor och myriader andra insekter över 
myrar och vattendrag.

Sedan urminnes tider har människan hämtat sin ut
komst här. Fjälldalarna, urskogen och älvstränderna är en 
livsnödvändig förutsättning för rennäringen. De äldsta 
spåren av bosättning är 9 000 år gamla. Sedan dess har 
både landskapet och klimatet förändrats, och människan 
har anpassat sig till nya förhållanden. Jakt på vildren
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Sidan 127: Kungsleden vid Aktse. I fonden reser sig Skierffe- 
fjällets skarpa profil mot himlen.
Till vänster: En mossbelupen slipsten vid det som en gang var 
nybygget Aktse nedanför Skierffe.
Ovan: Båt vid stranden av sjön Sådishåvrre.

följdes av tamrenskötsel. Vatten och is formar fortfa
rande landskapet, en process som pågått oavbrutet sedan 
den senaste istiden.

Laponia består i stort sett av två helt skilda land
skapstyper. Den östra delen är ett slättlandskap med 
vidsträckta våtmarker, skogar och sjöar. Inom området 
täcker barrskogen ungefär 100 000 hektar, där de äldsta 
levande tallarna är över 700 år gamla. Här finns också 
Nordens största sammanhängande myrmarker, där sko
gar och myrar bildar enorma mosaiker. Utspridda berg 
och lågfjäll bryter slättens yta, särskilt västerut där land
skapet stiger mot fjällen.

Laponia 129





Till vänster: Sareks nationalpark ligger i hjärtat av Laponia. I Sarek 
finns Europas sista vildmark med mäktiga fjäll, stora glaciärer, djupa 
dalgångar och forsande vattendrag. Där finns inga markerade leder 
och inga övernattningsstugor - allt får vandraren bära med sig i sin 
ryggsäck. Akka, ”Lapplands drottning”, reser sig i bakgrunden.
Till höger: Vandrare vid Darreluoppal på Padjelantaleden. 
Nedan: Stora Sjöfallet, mellan sjöarna Kårtjejaure och Langas, har 
en total fallhöjd på 40 meter. Det består av flera separata ström
mar som faller över ett antal klippavsatser. Vattenflödet minskades 
dramatiskt när Suorvadammen reglerades 1922.

I väster finns den andra av Laponias landskapstyper - 
fjällnatur av varierande karaktär. Nationalparkerna Sarek och 
Stora Sjöfallet rymmer djupa dalar och otämjda vattendrag 
mellan branta, spetsiga fjäll. Bara i Sarek finns 200 fjälltop
par, varav drygt hälften är över 1 800 meter höga. Här finns 
också ungefär 100 glaciärer. Den djupt nedskurna Rapadalen 
är en av Skandinaviens mäktigaste fjälldalar. I Padjelanta 
nationalpark, väster om Sarek, ändrar sig fjällandskapet till 
öppna vidder och stora sjöar. Här finns en rik flora med bland 
annat över 400 arter av kärlväxter.

Naturförhållanden
Fjällen i Padjelanta och Sarek skapades för 420 miljoner år 
sedan, då nuvarande Nordamerika och Skandinavien kollide
rade. I Nordamerika uppstod Appalacherna, och här bildades 
den skandinaviska fjällkedjan.

Berggrunden i de olika delarna av Laponia är väldigt 
skiftande. Padjelanta, fjällvidderna åt väster, härstammar ur
sprungligen från grus och lera på havsbotten. Dessa sediment 
stelnade till porösa bergarter. Med tiden har de eroderats till 
de relativt låga och runda formationer vi kan se i dag. De 
höga och branta fjällen i Sarek består av en hårdare, vulkanisk 
bergart, amfibolit.

Särskilt iögonfallande är hur istiderna har omformat 
landskapet. På det kala fjället kan man se hur isen har läm
nat tydliga spår efter sig. Med smältvattnet följde grus och 
rullstenar från bergssidorna. Det lösryckta materialet hopades 
i sänkor och längs vattenvägarna. På så vis är det landskap 
vi ser i dag resultatet av flera istider.
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När klimatet blev kallare, för cirka 
100 000 år sedan, bildades glaciärer 
på högfjället. Glaciärerna växte ut mot 
låglänta trakter och täckte till slut större 
delen av Nordeuropa - den senaste 
istiden. Bara de högsta fjälltopparna 
stack upp ur det massiva ispansaret.
Då klimatet återigen blev varmare, för 
10 000 år sedan, drogs istäcket tillbaka.
Isens tyngd och rörelser borrade upp 
smala V-formade klyftor till öppna IJ- 
formade dalar. De djupa ravinerna i 
Stora Sjöfallet och i södra Muddus var 
ursprungligen små sprickor i berget 
som utvidgades av smältvattnet från is
massorna. Stora avlagringar av grus 
och sand - jordarten morän - blev kvar.
Särskilt i Lapplands östra skogsområ
den är moränlagret tjockt, ofta avsatt 
som åsar.

För 5 000 år sedan var Sverige is
fritt, bortsett från glaciärerna i norr, 
men landskapet förändras fortfarande.
Frosten spränger ständigt loss stenblock av varierande 
storlek som ligger i enorma mängder längs Sareks fjäll
sidor, och tjälen flyttar på både jord och sten. Det bildas 
sammanhängande bälten av sten och större block. Is- 
slipning och smältvatten bryter ner fjället, och vattnet 
för med sig sand och grus på samma sätt som det har 
gjort ända sedan den stora inlandsisen smälte.

Den skandinaviska fjällkedjan är unik genom att 
skogsgränsen markeras av lövträd - i första hand fjäll
björk, men här finns också sälg.

Fjälltrakternas väder förändras snabbt, och klimatet 
växlar med avståndet till och höjden över havet. Hög
fjällen i väster har instabilt väder, där lågtryck och neder
börd kommer in från Atlanten. Den mesta nederbörden 
faller som snö, och somrarna är svala och korta. Längre 
österut i skogslandet råder inlandsklimat som är mer sta
bilt. Somrarna är varmare, och årsnederbörden mindre.

Urbefolkning
När isen släppte sitt grepp och plantor och djur åter
vände, fick människan sin utkomst av fiske och jakt. 
Laponia har haft kontinuerliga bosättningar i 9 000 år. 
Vid Kårtjejaure i Stora Sjöfallets nationalpark har man 
hittat stenåldersverktyg som är så gamla

Samerna är Nordkalottens urbefolkning. Sedan för
historisk tid har de bott i området som omfattar Kola
halvön, norra Finland, Norge och Sverige. Arkeologiska 
fynd visar, att det från omkring år 1000 f.Kr. uppstod 
två skilda kulturformer i området. Utformningen av 
föremål i brons och senare järn tyder på en förankring 
både i den väst- och centraleuropeiska kulturen och i 
den östliga.

Spåren som äldre tiders människor har efterlämnat 
är mycket diskreta, nästan osynliga, men de finns. Där 
man väntar sig enbart orörd natur, kan man plötsligt
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Ända sedan förhistorisk tid har de samiska boplatserna varit 
indelade i regioner, vuobme. Varje region delades dessutom in i 
mindre områden, siida. Siidan var en grupp människor, företrä
desvis ett antal familjer med gemensam renskötsel. Bosättning
arna anpassades efter årstidernas växlingar med vintervistena 
i barrskogsområdet och sommarvistena vid de större vattendra
gen högre upp i fjälltrakterna. Kåtan på bilderna ovan ligger 
i ett gammalt sameviste i Duolbuk eller Tuolpuk i Jokkmokks 
kommun.
Nästa uppslag: Detta samiska sommarviste är fortfarande i 
bruk. Det ligger vid Vastenjaure eller Vastenjävrre i Jokkmokks 
kommun.

snubbla över ett stenröse runt en grop. Tusentals sådana 
gamla fångstgropar finns utspridda i markerna, om
sorgsfullt uppbyggda, när vildrenen var en viktig del av 
försörjningen. Fångstgroparna vittnar om systematisk 
och väl organiserad jakt längs viltstråken. En sedan länge

övergiven boplats kan man upptäcka på grund av frodi
gare vegetation och lämningar av eldstäder och jordkäl
lare, medan uddar och holmar kan innehålla väl dolda 
gravplatser från förkristen tid. Offerplatser är ofta 
markerade med stenar eller träfigurer, men de kan lika 
gärna vara knutna till säregna naturformationer med 
mytisk och religiös innebörd. Gammal samisk kultur
trakt är nämligen lika mycket ett inre som ett yttre 
landskap, där allt har sin plats som en del i ett större 
sammanhang.

Bosättningen var periodisk, och den anpassades efter 
årstiderna, vilka enligt samisk tradition var åtta stycken. 
Vintervistena låg vanligtvis i barrskogsområdet vid större 
vattendrag med möjlighet till jakt och fiske. På våren 
flyttade man till boplatser i gränslandet mellan skogar och 
fjäll. Under sommaren hade man sina lägerplatser vid 
större vattendrag på kalfjället. Här deltog alla i fiske
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och fågeljakt och samlade växter och bär. Man följde ren
hjordens vandringar. Flyttningen, rajden, gick mellan de 
olika boplatserna

Fortfarande kan man se lämningar efter boplatser, 
oftast rektangulära stensättningar - eldstäder. En typ av 
bosättning var de så kallade stalotomterna som kan ha 
utgjort grunder för kåtor ovan trädgränsen. De ligger 
vanligtvis två eller tre i rad, ibland i flera rader.

Till vänster: Den gamla offerplatsen Stalostenen är en mycket 
diskret fornlämning. I landskapet runt omkring kan ett tränat 
öga upptäcka andra spår efter äldre tiders människor.
Nedan: I tusentals år har renen varit samernas följeslagare. 
Detta djur mötte sitt öde vid Vastenjaure.
Till höger: Kapellet i Alkavare, Alggavärre på samiska, är lan
dets mest ensligt belägna kyrkorum.

Samerna har haft tamren sedan någon gång under de 
första århundradena efter Kristi födelse. Den har använts 
som drag- och klövjedjur, och man tog tillvara kött, in
älvor, hud, horn och ben. Specialiseringen på renskötsel 
ställde krav på bosättningen, eftersom renarna måste ha 
tillgång till bete och behövde vaktas. Renskötarna samla
de och flyttade med renarna mellan olika betesmarker.

Renhjordarna blev personlig egendom, vilket inne
bar att renägarna grupperades i samebyar. En sameby 
är en ekonomisk och administrativ förening men också 
ett geografiskt område, där medlemmarna gemensamt 
håller sina hjordar. I dag finns det sex fjällsamebyar och 
en skogssameby inom Laponia. Numera använder samer
na skotrar och helikoptrar vid renskötseln i vildmarken.
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Landskapets förändring
De senaste hundra åren har medfört 
omvälvande förändringar i landskapet, 
floran och faunan i norra Sverige. Vä
gar och järnvägar har dragits till nya 
gruvsamhällen, och inte minst utbygg
naden av vattenkraften präglar dagens 
vattendrag i Nordsverige. Luleälven 
som har sina källor i världsarvsom- 
rådet är en av Sveriges mest reglerade 
älvar. De största vattenmagasinen är 
uppdämda sjöar som delar national
parken Stora Sjöfallet i två delar. Mo
dernt skogsbruk med kalhyggen och 
skogsplantering har förändrat vegeta
tion och djurliv, men Laponias urskog 
och myrmark hyser fortfarande de na
turtyper och den biologiska mångfald 
som en gång utbredde sig över stora 
områden.

Laponia är ett storartat vildmarks
område med ståtliga urskogar, orörda 
myrmarker, höga fjäll och vindlande 
deltaområden av hänförande natur
skönhet. Det är ett dynamiskt landskap, 
där man kan iaktta naturkrafternas 
ständiga förändringsarbete. I Laponia 
har människor bott och verkat i tusen
tals år. Det är ett levande landskap 
med en livsstil som präglas av männi
skans samspel med naturen.

Naturen låter sig inte hejdas, det visar den
na urgamla tall som växer i Satis, Sådis på 
samiska. De äldsta levande tallarna inom 
världsarvsområdet är över 700 år gamla, 
och mosaiker av urskog och myrmarker 
täcker enorma områden. Aven människan 
fick fotfäste i Laponia, när inlandsisen 
släppte sitt grepp för 10 000 år sedan.
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Fakta och motiveringar i korthet
Örlogsstaden Karlskrona

Karlskrona i Blekinge grundades 1680 och var en av den tidens modernaste och mest effektiva 
flottbaser. Stadens skeppsbyggeri, arkitektur, stadsplanering och anläggnings- och försvarsteknik 
väckte stor uppmärksamhet i hela Europa under 1700-talet. Karlskronas marina arv har förts 
vidare in i vår tid med över 300 års obruten verksamhet inom örlogsbasen och varvet.

Örlogsstaden Karlskrona fördes in på världsarvslistan 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 förebild för 
andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spe
lade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett 
lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpoli
tik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta 
av dem som finns kvar.

Södra Ölands odlingslandskap

Världsarvsområdet omfattar drygt 56 000 hektar och innehåller åkerjord, betesmarker, byar, 
fornborgar och vattenområden. Här har människan nyttjat marken under flera tusen år och ska
pat ett unikt kultur- och naturlandskap som bär på många spår från olika tidsåldrar, sida vid 
sida med en levande jordbruksbygd.

Södra Ölands odlingslandskap 
fördes in på världsarvslistan år 2000.

Ur Världsarvskommitténs motivering:
Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kul
turhistoria och anpassningen till de naturliga förut
sättningarna i form av platsens geologi och topografi. 
Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bo
sättning där de olika landskapstyperna på en enskild 
ö tagits till vara på ett optimalt sätt.
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Hansestaden Visby

Visby på den västra sidan av Gotland är ett av som
marturisternas allra populäraste utflyktsmål. Staden 
är en säregen kombination av idyllisk hundraårig små
stad och medeltida storstad. Den är en typisk hanse
stad med ringmur, välbevarat gatunät och välhållen 
bebyggelse från medeltiden och framåt. Här samsas 
kyrkoruiner och packhus med senare tiders låga sten- 
och trähus.

Hansestaden Visby fördes in på världsarvslistan 1995.

Ur Världsarvskommitténs motivering:
Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk murom- 
gärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin 
synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion 
klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.

Hällristningarna i Tanum

Hällristningarna i Tanum i norra Bohuslän tar besökaren med till bronsåldersmänniskornas sociala 
och religiösa liv. Området i Tanum består av mer än 350 variationsrika grupper av ristningar som 
breder ut sig över de släta berghällarna. Ristningarna tolkas som tidig symbolisk bildkonst med
motiv och placering som medvetet planerats a1

Hällristningarna i Tanum 
fördes in på världsarvslistan 1994.

Ur Världsarvskommitténs motivering:
Hällristningarna i Tanumområdet är enastående exem
pel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av 
motiv ger sällsynta bevis för många aspekter av livet un
der europeisk bronsålder. Landskapet i Tanum vittnar 
om en obruten bosättning i området som sträcker sig 
över åtta tusen år av mänsklig historia.’

sina upphovsmän.
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Skogskyrkogården

Skogskyrkogården i Enskede i södra Stockholm skapades mellan 1919 och 1940 av arkitekterna 
Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. På en tallbevuxen ås byggdes ett sakralt landskapsrum 
med flera kapell arrangerade i samspel med naturen. Hela anläggningen räknas till en av den mo
derna arkitekturens viktigaste skapelser.

Skogskyrkogården
fördes in på världsarvslistan 1994.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 
Skogskyrkogården är ett framstående ex
empel på bur arkitektur och ett formgivet 
kulturlandskap frän värt århundrade sam
mansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse 
har haft stort inflytande på utformningen 
av kyrkogårdar över hela världen.

Drottningholms slottsområde

Drottningholms slottsanläggning på Lovön utanför Stockholm blev Sveriges allra första bidrag till 
världsarvslistan. Avgörande för Världsarvskommitténs beslut var två speciella byggnader på slotts- 
området - Kina slott och Drottningholmsteatern. Byggnadsminnet Drottningholms slott fungerar 
numera som bostad för kungafamiljen. Parken, Kina slott och teatern är öppna för allmänheten.

Drottningholms slottsområde 
fördes in på världsarvslistan 1991.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 
Anläggningen Drottningholm - slottet, teatern, 
Kina slott och parken - är det bästa exemplet i 
Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, repre
sentativt för all europeisk arkitektur från denna 
tid. Drottningholms slott är påverkat av franske 
kungens Versailles liksom många andra slott i 
Europa under denna tid.
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Birka och Hovgården

Birka på Björkö i Mälaren var knutpunkten i den rika Mälardalen under vikingatiden. Staden 
anlades på 700-talet och blev en viktig handelsplats med en internationell hamn för besökare från 
när och fjärran. På Adelsö på andra sidan fjärden ligger Hovgården. Här finns ovanligt många 
lämningar efter vikingatidens kungligheter, stormän och bönder.

Birka och Hovgården
fördes in på världsarvslistan 1993.

Ur Världsarvskommitténs motivering: 
Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exem
pel på vikingarnas handelsnätverk under de två
hundra år då de expanderade ekonomiskt och po
litiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta 
och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 
700-900.

Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk i Västmanland anlades 1681 och 
utvecklades till ett av världens allra modernaste 
järnbruk under 1700- och 1800-talen. Anlägg
ningen omfattar industribyggnader, herrgård och 
park, brukskontor samt arbetarbostäder. Engels
berg är det enda bruk i Sverige som har kvar både 
byggnaderna och det mesta av den tekniska ut
rustningen.

Engelsbergs bruk fördes in på världsarvslistan 1993.

Ur Världsarvskommitténs motivering:
Engelsberg är ett enastående exempel på en betydande 
europeisk industri från 1600-1800-talen med viktiga tek
niska lämningar och både kontor och bostäder bevarade.
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Falun och Kopparbergslagen

Från koppargruvan i Falun skeppades den rödglän- 
sande metallen för att bli tak på katedraler och palats 
över hela Europa. I dag är Stora Kopparberget och 
landskapet runt omkring ett unikt minne över Sve
riges tidigaste historia som industrination.

Falun och Kopparbergslagen 
fördes in på världsarvslistan 2001.

Ur Världsarvskommitténs motivering:
Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget 
och Falun utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering 
och metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut 
men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande 
på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige 
och Europa.

Höga Kusten

Inte på någon annan plats i världen har landhöjningen efter en period med inlandsis varit så stor 
som vid Höga Kusten. När isen drog sig undan för 9 600 år sedan, reste sig nytt land ur havet 
och togs successivt i besittning av växt- och djurliv. Människor bosatte sig i området och satte 
sin prägel på det säregna landskapet med markanta bergskonturer, branta klippor som stupar 
ner i havet och djupa vikar i kustlandet mellan öarna.

Höga Kusten fördes in på världsarvslistan år 2000.

Ur Världsarvskommitténs motivering:
Området är en av de platser i världen som har isostatisk land
höjning till följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska 
återbalanseringen framträder väl och områdets tydlighet består 
i omfattningen på den totala isostatiska landhöjningen som 
med de 285 metrarna överträffar andra platser. Området är ett 
”typexempel” för forskning kring isostasi och utgör den plats 
där fenomenet först upptäcktes.
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Gammelstads kyrkstad

Gammelstad i Luleå är den största bevarade kyrkstaden i Norrland. Den är dessutom den enda 
som förenat Nordens två typer av trästäder - kyrkstaden och borgarstaden. En kyrkstad är en 
samling stugor och stall, där långväga sockenbor bodde vid kyrkobesök. Hit kom man under 
stora kyrkhelger, när det hölls ting, marknader och liknande.

Gammelstads kyrkstad fördes in på världsarvslistan 1996.

Ur Världsarvskommitténs motivering:
Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den 
traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den 
illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditio
nell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatolo
giska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.

Laponia

Laponia i Lappland är Europas största sammanhängande vildmark med så gott som orörd natur. 
Här finns branta fjällmassiv, vida fjällslätter, glaciärer, myrar, urskogar, vilda forsar samt stora 
och små fjällsjöar. Området har ett rikt djur- och växtliv med flera utrotningshotade arter.

Laponia fördes in på världsarvslistan 1996.

Ur Världsarvskommitténs motivering - natur:
Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats 
framför allt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar 
sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell 
naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda 
biologisk mångfald.

Ur Världsarvskommitténs motivering - kultur:
Lapplands världsarv i norra Sverige, som alltsedan förhistorisk tid 
varit befolkat av samerna, är ett av de bäst bevarade exemplen på ett 
nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och 
betesmarker för stora renhjordar, en näring som en gång var mycket 
vanlig och går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska 
och sociala utveckling.
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Riksantikvarieämbetets förlag 
ISBN 91-7209-248-3



Naturens rikedomar:
De avslutande illustrationerna visar åtta 
av symbolerna ovanför Anfarten vid 
Falu koppargruva. De representerar 
från vänster till höger, uppifrån och ner: 
zink, järnvitriol, guld, kopparvitriol, 
svavel, järn, koppar och Falu rödfärg.



Trettio år efter Vä ridsarvskonventionens tillkomst har Sverige tolv 
natur- och kulturmiljöer upptagna på Unescos världsarvslista. Det är ett 

imponerande antal för ett jämförelsevis litet land, och något att vara stolt 
och hedrad över. Samtidigt förbinder vi oss som nation att vårda och värna 

dessa arv och deras omistliga värden för kommande generationer.
Den här boken erbjuder en resa i ord och bild till alla tolv världsarven, 

vilket också betyder en inre resa i tid och rum. Och förhoppningsvis tjänar 
innehållet som inspirationskälla till den oöverträffade upplevelsen

att själv besöka platserna.

U
tan bilder som minne glömmer vi lätt 
bort hur det egentligen en gång var. 
Eftersom vi vet att kulturarvet obevek
ligt förändras, finns det all anledning 
att dokumentera hur miljöerna ser ut idag.

Det var kulturmiljövårdens rop efter bilder på ett 
tidsenligt språk som en gång startade den process 
som ledde fram till en ny syn på bildens betydelse. 
Med den synen skapades förutsättningarna för den 
här boken.

Villkoren för fotograferingarna har varierat. 
Från Riksantikvarieämbetet till Skogskyrkogården 
går tunnelbanan, men till Laponia krävs dryga dags
marscher eller helikopter. Till några platser återvän
der man ofta, till andra kanske aldrig mer. Bilderna 
vill på ett okonstlat sätt visa spåren av människan 
och människans bruk av landskapet. Meningen är att 
de som sett bilderna också skall känna igen sig på 
platserna. Miljöerna är i sig så rika att pålagda 
effekter skulle bli en belastning.

Bengt A. Lundberg, fotograf

ISBN 91-7209-248-3

Människan och naturen
Unescos världsarvssymbol visar kulturens och 
naturens ömsesidiga beroende. Den fyrkantiga 
formen är skapad av människan och cirkeln 
representerar naturen; de två är intimt samman
länkade med varandra.

Riksantikvarieämbetets förlag 
ISBN 91-7209-248-3
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