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PROLOGUE
Since the Nordic Countries joined the UNESCO World Heritage Convention, 18 of 
their prestigious cultural and natural sites have been inscribed on the World Heritage 
List. This book, marking the twenty-fifth anniversary of the World Heritage 
Convention, illustrates the richness of this heritage, now recognized as part of the 
common patrimony of humanity.

UNESCO’s World Heritage Convention, adopted in 1972, today protects 506 
masterworks of nature and culture situated in all parts of the world. In seeking to 
safeguard natural and cultural sites of ”outstanding universal value”, the Convention 
encourages people to value and conserve a heritage increasingly threatened by 
environmental degradation, rapid economic change, mass tourism and urbanisation. 
Each of its 149 States Parties recognizes the importance of this outstanding natural 
and cultural inheritance and undertakes to deploy its best efforts - individually and 
collectively - to preserve it for future generations.

The Nordic Countries have made a special contribution to the World Heritage List, 
and this book enables us to sample some of the natural and cultural splendours of 
the Nordic region. I extend warm thanks to the national authorities of Denmark, 
Sweden, Norway and Finland, together with the Nordic World Heritage Office, for 
this further mark of their support for the UNESCO World Heritage Convention and 
also to the Scandinavian Airlines System, which has once again shown itself a generous 
partner in promoting awareness of the World Heritage.

Federico Mayor 
Director General, UNESCO Paris, August 1997
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INTRODUKTION

Thule kallade Pytheas landet som låg 6-7 dagsresor norrut från Britannia. Ultima 
Thule kallade Plinius d. ä. under första århundradet e Kr det som kommit att tolkas 
som Skandinavien. Prokopios hänvisar under 500-talet e Kr till det mystiska Norden, 
det väglösa land där de ”betryckta människor” levde. Antikens kunskap om Norden 
var kanske inte så ingående, men man ska inte glömma att när Apollon varje år drog 
sig undan under vinterhalvåret var det just norrut han reste - till folket i norr, på 
andra sidan Nordanvindens fjäll.

Så en smula kultur nådde säkert även den europeiska kontinentens nordligaste ut
post. Samtidigt som pyramiderna restes i Egypten, ja till och med tidigare, fanns 
organiserade samhällen med en utvecklad kultur i den kalla Nord, som hällrist
ningarna i Tanum och Alta berättar om.

Men har vi så mycket mer gemensamt än de tusentals sjöarna, de vida vidderna, de 
ändlösa barrskogarna, de ljusa hedarna och sommarnattens förtrollande ljus? Ja, vi 
behöver inte överanstränga oss för att hitta likheter, för nog är det mer som förenar

än som skiljer oss åt i de fyra nordiska länderna.

När levnadsvillkor och språk förenar, resulterar 
det ofta i likartade uttryck. Gården med sitt tun 
har en central placering i Nordens bosättnings
historia och de obeboeliga fjälltrakterna och de 
stora avstånden bidrog till att skapa vår egen 
boendeform, ja vårt eget beteendemönster i helg 
och socken. Det är knappast fel att påstå att 
gården och bygden - särskilt förr i tiden - hade 
en speciell plats i Norden. Hos oss finns inte den 
kontinentala typen av små samhällen, the 
village.

Detta hänger också samman med bondens 
ställning i samhället. I Norden uppstod aldrig 
ett lika högt utvecklat feodalt system som i 
Europas stora länder. Detta har tagit sig ett 
mycket tydligt uttryck i bebyggelsemönstret. 
Alplandet Schweiz - som det på många vis är 

naturligt att jämföra med - hade på medeltiden 2 000 stenborgar. Fanns det 20 i hela 
Norden?

Nära knuten till de geografiska, klimatologiska och sociala gemensamma nämnarna 
är tillgången på och användningen av material inom den nordiska byggnads
traditionen. Man har byggt - och bygger än - anmärkningsvärt mycket i trä i Norden. 
Nyare forskning har påvisat att det i Sverige och Norge fortfarande finns 250 
träbyggnader från medeltiden bevarade på sina ursprungliga platser. Det säger en del 
om hur omfattande detta byggnadssätt var, som ju på grund av träets begränsningar 
och egenart, ger en särskild måttstock - nämligen trästammen själv. De timrade husen 
bär också i sig vittnesbörd om materialets egenskaper.



De arton kulturminnen och världsarvsområden vi har i Norden i dag återfinns inom 
ett stort geografiskt område. Det rör sig om en sträcka som motsvarar avståndet mel
lan London och Aten. Men den sociala och ekonomiska spridningen är lika stor den 
- från katedral till köpmanshus. Både den fattige gruvarbetarens bostad och den 
europeiska slottsteaterns tradition finns representerade, liksom hövdingagrav och 
anonym hällristning. Vi finner också en utsträckt tidsrymd som ger en bild av män
niskans historia genom mer än sex tusen år, från stenåldern till det tjugonde 
århundradet. De arton nordiska kulturminnena representerar tanken om människans 
arv, snarare än nationalstatens.

Geografiskt ligger Norden i Europas periferi och vi ska vara medvetna om vårt 
förhållande till centrum. Det är genom en växelverkan mellan krafter från centrum ut 
mot periferin och från periferin in mot centrum som kulturspridning uppstår. Man 
ska vara medveten om sitt förhållande till centrum och samtidigt erkänna periferins 
väsen som likt en konkav spegel kan fokusera mot centrum.

Denna bok är utgiven med anledning av The World Heritage Conventions 25-års- 
jubileum. Den är inte en uttömmande dokumentation av de arton nordiska kultur
minnen som är uppsatta på The World Heritage List, men den ger ett smakprov och 
tar oss med på en resa med inspirerande upplevelser. Den ska vara en njutning för ögat, 
av det lilla och det vackra såväl som det spektakulära och det sällsynta. Vi hoppas att 
den också ska skapa förståelse för unika nationella och lokala företeelser. Och kanske 
det viktigaste, det är genom insikt i och kunskap om sin egen kultur och dess långa och 
invecklade mönster som man kan vinna förståelse för och insikt i andras kultur.

Boken är mer än en presentation av arton olika kulturminnen och kulturområden, den 
hålls samman av att en och samma författare har upplevt och skildrat dem alla. Hel
heten understryks också av att det huvudsakligen är en och samma konstnärsblick som 
sett genom kameralinsen och tolkat varje enskild plats och dess egenart. Ett särskilt 
tack till författaren Leif Anker och fotografen Ingalill Snitt, och för vårt goda samarbete.

Kanske någon saknar kartor, planer och tvärsnitt av kulturminnena och kulturom
rådena. Men de är alla så olika att det blir svårt att finna en gemensam nämnare för 
den sortens presentation. Den typen av dokumentation var heller aldrig avsikten med 
boken. Den intresserade hittar sådant material i bibliografin.

Denna bok har tillkommit i ett nära samarbete mellan de fyra ämbetsverk i de nor
diska länderna, som har följt upp projektet på ett så tillmötesgående och hjälpsamt sätt: 
Riksantikvarieämbetet i Sverige, Museiverket (Museovirasto) i Finland, Skov- og Natur
styrelsen i Danmark och Riksantikvaren i Norge. Det har varit ett nöje att samarbeta 
med dem alla, inte minst initiativtagaren, The Nordic World Heritage Office i Oslo.

Oslo i augusti 1997

Stephan Tschudi-Madsen 
E d. vice president i Unescos Världsarvskommitté
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FINLAND
Sveaborg/Suomenlinna fästning, Helsingfors 

Petäjävesi gamla kyrka 

Verla träslip eri och pappfabrik 

Gamla Raumo



Den tredje dagen år 1748 anlände överstelöjtnant Augustin Ehrensvärd till Finland. Med sighade han stora 
planer och en något mindre ritning. Sveriges roll som stormakt hade krympt rejält efter Det stora 

nordiska kriget, som i Finland kallades Den stora ofreden, och de svenska besittningarna längs 
Östersjöns sydkust hade gått förlorade. Stora finska områden hade dessutom avträtts 

till Ryssland. Ehrensvärds uppdrag var att befästa Helsingfors och trygga 
Finska viken mot ryssarna. Han räknade med att det skulle ta 

fyra år att bygga den nya fästningen. Det tog över fyrtio.

Byggnadsarbetet var det störs
ta som någonsin påbörjats i 
det svenska riket och namnet 
Sveaborg - Sveriges fästning - 
säger en hel del om vilken vikt 
man lade vid den nya försvars
anläggningen. Fästningen Svea
borg skulle vara nyckeln till 
den finska riksdelen och ända 
från början var den också en 
symbol för Sveriges försvars
vilja - ”Nordens Gibraltar” 
kallades den av sin samtid.

NATIONALSYMBOL 
Befästningsverket ligger i se
gelleden in till Helsingfors. En 
tio minuters båtresa från sta
dens centrum tar besökaren ut 
till en av Europas största fäst
ningar. Tjocka granitmurar 
med kanonportar omger fäst
ningens alla delar som är ut
spridda på sex olika holmar. 
Besökaren leds längs sinnrika 
mursystem där framskjutande

Hornverket Hessenstein vid Artil

leriviken på Sveaborg/Suomenlinna.

bastioner sammanbinds med 
raka murar - kurtiner - som 
följer terrängen. Ingångsporten 
ligger bakom ett eget, fristå
ende fort - en ravelin — och 
bakom porten väntar ännu en 
mur, där man måste välja rikt
ning, till höger eller vänster. 
Oväntade besökare fick det 
besvärligt att komma in.

Innanför de låga, kompakta 
granitmurarna från 1700-talet 
reser sig högre byggnader. När 
man väl har kommit in möts 
man av öppna platser omgiv
na av höga träd och höga, mo
numentala byggnader. Det är 
tsarryssland som satt sin egen 
prägel på det svenska befäst
ningsverket, sedan Finland 
blivit ryskt storfurstendöme år 
1809. Ett kyrktorn med fyrbåk

Till höger: Kungsporten Gustavs- 

svärd är Sveaborgs mest monumen

tala ankomst. En namnsten i muren 

väntar ännu på kung Adolf Fredriks 

(1751-71) namnteckning. På top

pen finns fästningens flaggbastion.
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strävar uppåt. Mindre platser öppnar sig mellan tunga murar 
som ger lä för vinden. I dag avslöjar hinkar i en sandlåda och en 
parkerad cykel med barnsits att gamla kaserner och officers- 
förläggningar har fått nya hyresgäster. Idylliska trävillor omgivna 
av gamla tiders ängar och parker skänker ett försonande drag åt 
anläggningens ursprungliga ändamål. Trots vågornas fridfulla

kluckande och vindens susande över gräsbevuxna murar och 
vallar är detta också ett minnesmärke över krig och död - alla 
stupade påminner oss om en mindre fredlig tid. Sveaborg var 
ursprungligen en av krigsmaktens grundbultar i de farvatten som 
blev så oroliga till följd av stormakternas kamp för att ändra 
Europas karta.

13





HISTORISK BAKGRUND
Sveaborg skulle vakta mot den store grannen i öster, men Augu
stin Ehrensvärds planer var lika storvulna som orealistiska, skulle 
det visa sig. Han hade tänkt sig att hela Helsingfors skulle muras 
in bakom ett kolossalt befästningsverk. Sverige hade ingått en 
allians med Frankrike, som också ville hejda Rysslands expansion 
åt väster, så Frankrike stod för en stor del av kalaset. Inte mindre 
än 90 tunnor guld skeppades norrut.

Redan den första sommaren var 2 000 män i arbete. Planerna 
drogs upp under arbetets gång, och de ändrades och justerades 
ideligen. Tanken på att bygga murar även på landsidan gav man 
dock snabbt upp. Men ut mot havet reste sig en mäktig fästning 
efter centraleuropeisk förebild. En fästning skulle ha bastioner, 
den skulle omges av vallgravar och jordvallar, enligt ett sym
metriskt, matematiskt system. Fästningens olika delar skulle ha 
samma höjd för att hindra fienden från att få en översikt över 
anläggningen. Dessa befästningsteorier föddes i trakter med 
slättland, där jord, tegel och mjukare stenarter än granit domi
nerade. Anpassningen till skärgårdens topografi med klippor och

Ovan: Utsikt genom en embrassyr - skottglugg - i bastion Höpken på Varg- 

ön mot Artilleriviken och hornverket Hessenstein (jfr foto s 12). Fästningens 

olika delar gavs namn efter Sveaborgs officerare och svenska regeringsmed

lemmar, för att göra dem generösa med bidrag till det fortsatta byggandet. 

Byggnaden iförgrunden är ett förrådsmagasin från den svenska tiden, som 

i dag hyser en av Sveaborgs många serveringar. Den röda byggnaden i bak

grunden till vänster är en artillerikasern från 1850 (jfr s 22).

Till vänster: Ehrensvärds grav på Borggården pä Vargön. Före ödeläggelsen 

är 1855 var den ett av Finlands ståtligaste stadsrum. I bakgrunden ligger 

platsmajorens hus, Sveaborgs äldsta fristående byggnad, färdig 1756.1 dag 

inrymmer byggnaden sex lägenheter.
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VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK

höjder krävde omfattande sprängningsarbeten och individuella 
lösningar för fästningens olika delar. Till skillnad mot de 
europeiska förebilderna, med sluttande murar, var man tvungen 
att göra Sveaborgs murar lodräta på grund av de skador 
tjällossningen annars kunde orsaka. Byggnadsstenen, granit, 
fanns det dock gott om på byggplatsen. På så vis blev Sveaborg en 
högst säregen fästning, mätt med samtida europeiska mått.

Byggnadsarbetarna var inkallade värnpliktiga soldater, från 
finska och några svenska regementen. De inkallades i tur och 
ordning under sommarhalvåret. De första åren inkvarterades 
soldaterna under fältmässiga förhållanden, vilket på den tiden 
definitivt inte var någon behaglig upplevelse. Lägerlivet kunde 
vara lika farligt som ett fälttåg. Login var eländig och skörbjug- 
gen härjade. Dödligheten bland de inkallade soldaterna var hög, 
trots att Ehrensvärd försökte förbättra förhållandena. År 1751 
nådde arbetsstyrkan sitt största antal, med 6 700 man - förutom 
soldater fanns även olika hantverkare. Bristen på skickliga 
hantverkare var dock stor, murarna hämtades från Tyskland, 
Ryssland och Sverige. Kaserner, torrdocka och murar uppfördes 
huvudsakligen med hand- och ryggkraft. Under sommarmåna
derna måste Sveaborg på denna tid ha varit en sjudande häx- 
kittel. Båtar kom och gick, med folk, timmer, murbruk och 
annan nödvändig utrustning, både fast och flytande och med 
varierande effekt på hälsan.

Arbetena fortsatte fram till 1790-talet med växlande intensitet, 
beroende på den utrikespolitiska situationen och partistridig
heterna i den svenska riksdagen.

FÄSTNINGSSTADEN
Under den svenska tiden växte fästningen till en stad med 4 600 
invånare år 1805. Den var Finlands näst största, med några 
hundra fler invånare än i Helsingfors på fastlandet. Detta var en 
annorlunda stad på de flesta sätt, normala gator och kvarter 
fanns inte, utan ersattes av en rad borggårdar med delvis monu
mental utformning. Borggården på Vargön stod i en klass för sig. 
Utformad i senbarockens stil gav den en värdig inramning åt 
fästningskommendantens bostad. Ehrensvärd dog år 1772, efter 
att ha utnämnts till både greve och fältmarskalk. År 1783 
gravsattes han just här, på Sveaborgs förnämsta plats. Kungen 
själv, Gustav III, ritade en skiss till gravmonumentet. Ända tills 
Senatstorget i Helsingfors byggdes var denna plats Finlands 
ståtligaste stadsrum.

Ehrensvärds bostad är i dag museum. Interiörerna är typiska för den senare 

halvan av 1700-talet, men ger bara en antydan om forna tiders prakt. Bygg

naden blev så skadad vid beskjutningen 1855 att halva fick rivas.



Runt borggårdarna bodde stadens översta skikt, högre office
rare och tjänstemän med sina familjer. De flesta av stadens invå
nare, garnisonens fotfolk och flottans matroser bodde i kaserner 
som ofta byggdes som en del av försvarsverken - så kallade 
kurtinhus. Här bodde det värvade manskapet, två om en säng i 
rum för tjugo. Medan officersfamiljernas uppehälle var statens 
ansvar, fick de menigas familjer klara sig bäst de kunde. Många 
bodde på fästningen, under jämmerliga förhållanden, bara dag
lönarna i arbetskasernerna bodde sämre. Runt år 1800 hade en 
omfattande, mer eller mindre provisorisk, kåkstad i trä vuxit 
upp. Här bodde många av de hantverkare och andra civilperso
ner som levde av och på fästningen.

FÄSTNING OCH FLOTTBAS
Skärgårdsflottan bestod av mindre fartyg och galärer, som lätt 
kunde manövreras i skärgårdens trånga farvatten. Vapenslaget 
uppfanns av ryssarna under Det stora nordiska kriget och hade 
visat sig helt överlägset en traditionell segelflotta i de finska 
vattnen. Skärgårdsflottan ställdes under arméns kommando och 
fick namnet Arméns flotta. Den var baserad på Sveaborg, och 
Ehrensvärd som var fästningskommendant blev också flottchef. 
Stora båthus uppfördes i vikarna och längs stränderna runt 
Sveaborg för att härbärgera fartygen, som samtliga var byggda 
på fästningens varv. Inget av båthusen har överlevt till i dag, men 
den mäktiga torrdockan används fortfarande.

Flottan, med sin bas på Sveaborg, bestod provet under kriget 
mot Ryssland 1788-90, medan fästningen fick ligga ostörd. Men 
mörka moln tornade upp sig på den europeiska storpolitikens 
himmel.

Till höger: Från tenalj von Fersen, ett vinkelformat försvarsverk. Flar låg 

fästningens bageri, hästdrivna kvarn och sädesmagasin. Mot havet och ga

lärhamnen är murarna av granit, övriga fasader och innerväggar är murade 

i tegel.

Nästa uppslag: Sundet från Lilla Öster Svartö mot Väster Svartö. Borg

gården är en del av ett omfattande byggnadsprojekt från den svenska tiden, 

vilket aldrig slutfördes.
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RYSSEN KOMMER!
”Min hustru är kvar. Arméen går åt Tavastehus. Jag blir lemnad 
åt eget öde. Det hörs ej av att Svartholm blivit attackerad...” Så 
skrev Sveaborgs kommendant, viceamiral Carl Olof Cronstedt 
den 25 februari 1808. Två dagar tidigare hade ryska styrkor 
korsat den finska gränsen. Finland hade dragits in i Napoleon- 
krigen. I slutet av mars var Sveaborg belägrat av ryska styrkor, 
men isarna låg fortfarande och förhindrade varje framstöt av den 
svenska flottan. Efter fem dagars intensivt bombardemang slöts 
vapenvila den 5 april. En dryg månad senare, den 8 maj, halades 
den svenska flaggan. Garnisonen på 7 000 man, med över 700 
kanoner, kapitulerade för en fiende som var underlägsen i både 
antal och artilleri. De materiella skadorna på fästningen var inte 
särskilt omfattande, och framför allt lär inga liv ha spillts. Ankla
gelserna om förräderi var därför intensiva, men varför Cronstedt 
övergav Sveaborg har aldrig blivit klarlagt. Han dömdes först till 
döden, men en ny rättegång i högre instans avbröts efter ryska 
påtryckningar. Han levde under återstoden av sitt liv i Finland, 
där han dog år 1820. Senare har det sagts om Cronstedt: Han 
misslyckades med försvaret av Sveaborg, men lyckades över all 
förväntan med att dölja sina motiv.

DEN RYSKA TIDEN
När den ryska flaggan hissades över Sveaborg, markerade det 
inledningen till 110 års ryskt herravälde, en ny epok i både 
Finlands och fästningens historia. Landets huvudstad flyttades

från Åbo till Helsingfors, i skydd bakom Sveaborgs murar och 
kanoner. Den svenska 1700-talsfästningen ändrade karaktär. 
Dittills hade byggnationerna ingått som en del i försvarsverket, 
eller var uppförda i en höjd som var anpassad efter murkrönet. 
Ryssarna behövde dock större kaserner, eftersom Sveaborg hyste 
den största ryska garnisonen i Finland. Man uppförde både 
mindre, fristående officersförläggningar och större tegelbyggna
der med putsade fasader i empirestil. Kasernerna fick mer 
ordnade sanitära förhållanden än tidigare, bland annat byggdes 
torrklosetter i anslutning till varje förläggning. Den kejserlige 
arkitekten Carl Ludwig Engel sändes till den nya huvudstaden 
Helsingfors för att rita en rad monumentala byggnader, bland 
annat runt Senatstorget. På Sveaborg ritade han det nya sjuk
huset, som i dag inrymmer den finska Sjökrigsskolan.

En ortodox kyrka med sina typiska lökkupoler lämnade inga 
tvivel om att Sveaborg, eller Viapori som den kallades på finska, 
nu var en rysk fästning och garnisonsstad.

Ovan: Artillerikasernen på Stora Öster Svartö är en av de många ryska ka

sernerna och magasinen från tiden före Krimkriget och beskjutningen 1855. 

De kännetecknas av sin monumentala utformning och är fristående iför

hållande till äldre delar av anläggningen.

22

Till höger: Huvudporten på Stora Öster Svartö ligger vid färjehamnen och 

byggdes efter Krimkriget, under åren 1868-70. Den inrymde ursprungligen 

artilleriverkstäder och magasin.
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KRIG IGEN
Som storfurstendöme i det enorma tsarriket blev Finland en del 
av det världspolitiska spelet mellan de europeiska stormakterna. 
Krimkriget - mellan Ryssland och alliansen Storbritannien, 
Frankrike och det Osmańska riket (Turkiet) - utbröt år 1853. 
Kriget utkämpades vid Svarta havet, men sommaren 1854 dök 
en brittisk-fransk flotta upp i finska farvatten och besköt Åland. 
Året därpå kom den tillbaka...

”Hvad man dels väntat, dels icke förmodat har nu inträffat”, 
skrev universitetsbibliotekarie S G Elmgren i sin dagbok. ”1 46 
timmar, nemligen ifrån klockan 8 om morgonen torsdags den 9 
augusti till klockan 6 om morgonen i dag lördag, har Sveaborg 
varit utsatt för ett oupphörligt och skarpt bombardement; 
ungefär 4 bomber för varje minut, således emellan 11 och 12 000 
bomber hafva blifvit innkastade till Sveaborg. (...) Kl 10 första 
dagen sprang en krutkällare i luften, hvilket jag åskådade, kl 12

samma dag en annan (...) Utan tvifvel måste deraf månge 
menniskor hafva satt lifvet till.” Den brittisk-franska flottan 
däremot låg utom skotthåll för fästningens ålderdomliga 
kanoner. Elmgren noterade att det var ”mycket förödmjukande 
och nedstämde betydligt allmänhetens respekt för Ryssarnas 
förmåga att kriga med framgång”. Men han gav all heder åt den 
angripande flottan för att de skonade staden. Utan en skråma 
vände krigsskeppen hemåt. Kvar låg en skadeskjuten fästning, 
med 55 döda och 204 sårade.

ÅTERUPPBYGGNAD OCH UTVIDGNING 
Angreppet blev en vändpunkt i Sveaborgs historia. Spåren finns 
där ännu. Skadade byggnader revs delvis, somliga krymptes på 
höjden, andra på längden. Borggården på Vargön, Ehrensvärds 
gamla, glansfulla residens, hade fått några träffar och halva 
anläggningen revs. Medan återuppbyggandet pågick av de äldre
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delarna, tillfogades nya och modernare försvarsanläggningar vid 
strandlinjen, och fästningen - som sedan den svenska tiden vette 
mot öster - vändes nu mot väster. Stora sandvallar kastades upp 
över lägre murverk och skyddsrum för att kunna stå emot 
modern artillerield. Samtidigt fick fästningen nya och tyngre 
kanoner, av vilka några ännu finns på plats som minnesmärken 
över denna epok i fästningens historia.

Men perioden satte även en fredligare prägel på anläggningen. 
De många trädgårdarna och parkerna vittnar om att de ryska 
officerarna tog med sig sitt intresse för trädgårdskonst till 
Finland. Somliga byggde sig med tiden trävillor av varierande 
storlek. Dessa står ännu kvar och påminner om borgerligt 
familjeliv i fästningsmurarnas skugga. Tsarens armé hade inte 
någon egen försörjningstjänst, utan var beroende av direktinköp 
från civila köpmän. I och med det växte det upp en omfattande

civil bebyggelse, med handelsmän och utskänkningsställen inne 
på det befästa området. En rad med låga trähus vid kyrkan 
bär omisskännlig rysk prägel. De låga, överbyggda verandorna 
mot gatan avslöjar att köpmännen var lika ryska som soldaterna. 
Fästningen var ett slutet samhälle, från vilket finländarna var 
utestängda.

Till vänster: Rysk kanon, modell 1877. När fästningen utvidgades under 

senare delen av 1800-talet anpassades den till dåtidens eldkraft. Höga 

sandvallar kastades upp över murar och skyddsrum. Efter anfallet 1855 fick 

fästningen även försvarsverk och kanonposteringar åt väster.

Nedan: Kaponjär Blomcreutz uppfördes på 1770-talet, som en del av det 

inre försvaret på Vargön.
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REVOLUTION OCH SJÄLVSTÄNDIGHET 
Den ansats till revolution som skakade Ryssland år 1905, spred 
sig inte direkt till Helsingfors, men i januari 1906 utbröt myteri 
i garnisonen på Sveaborg. Finska rödgardister mobiliserade för 
att understödja myteristerna. Planen var att upproret skulle bryta 
ut samtidigt vid alla ryska flottbaser i Östersjön. Samordningen 
brast dock och myteriet slogs ner av krigsskepp från S:t Peters
burg. Myteristerna gavs ingen pardon.

Episoden var en förvarning om tsarrikets sammanbrott. I 
kölvattnet efter den ryska revolutionen 1917 förklarade sig Fin
land för självständigt. Den finska flaggan gick till väders över Svea
borg den 12 maj 1918. Fästningen döptes om till Suomenlinna - 
Finlands fästning. Den gjorde dock en dyster debut i det själv
ständiga Finland, tillfångatagna rödgardister från inbördeskriget 
hölls fängslade här, som mest 8 000 man. Förhållandena på Svea

borg var aningen bättre än i andra fångläger, men trots det fick 
1 000 fångar sätta livet till fram till dess att lägret avvecklades 1919.

Suomenlinna hade spelat ut sin roll som försvarsanläggning, 
och var mellan åren 1919 och 1973 en vanlig garnisonsförlägg
ning. Fästningen klarade sig lindrigt undan de bägge världskri
gen. Här ute fanns bara luftvärn mot flygangrepp mot Helsing
fors. Finlands sista ubåt står på land vid Artilleriviken, som ett 
minnesmärke över andra världskriget. Fredsvillkoren från 1947 
tillät nämligen inte Finland att ha ubåtsvapen.

År 1973 flyttades de sista militära avdelningarna från fäst
ningen, med undantag för Sjökrigsskolan som ännu håller till på 
en av öarna. 225 års militär närvaro var över. I dag förvaltas 
fästningen av en civil administration, som en av Helsingfors 
många stadsdelar. Civilpersoner i alla åldrar och med olika yrken 
har flyttat in i gamla kaserner och förläggningar. Institutet för

26



nordisk samtidskonst, hantverkare, gallerier och kaféer huserar i 
gamla rustkammare och vapenverkstäder. Nya byggnader och 
förändringar påkallade av vår tids behov anpassar sig respektfullt 
till de föregående perioderna.

KULTURMINNET SUOMENLINNA 
De olika makthavarna och den försvarstekniska utvecklingen har 
under årens lopp satt sin varierande prägel på Sveaborg. Knap
past något minnesmärke i Finland är lika tätt sammanlänkat med 
landets dramatiska historia under de senaste 250 åren. Ett sex 
kilometer långt försvarsverk berättar om det stora löfte anlägg
ningen var, en fästning utan like i samtidens Europa. De vindpi
nade öarna i Helsingfors skärgård blev så omfattande och grundligt 
förändrade, att senare tider aldrig har förmått radera ut fäst
ningen. Senare ändringar, påkallade av krigshandlingar eller nya

behov ansluter till det ursprungliga befästningsverket. Fortet 
Gustavssvärd har bevarat sin ursprungliga karaktär och vittnar 
om hur fästningen från början måste ha tett sig. Inseglingsleden 
till Helsingfors passerar förbi den monumentala kungsporten, där 
flaggbastion Zander tronar överst. Här har flaggan, ända sedan 
1754, visat vem som är i besittning av nyckeln till Finlands port.

Bakom de metertjocka försvarsmurarna ligger också en helt civil bebyggelse. 

Luftiga verandor lockar de förbipasserande. De karaktäristiska ryska köpmans- 

husen byggdes som kombinerade butiker och bostäder. Sedan 1800-talet har 

de fridfullt legat vid fästningskyrkan på Stora Öster Svartö. Den ryska gar

nisonenförsågs med all livets nödtorft, och lite till, av civila köpmän.
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En tjärad träkyrka reser sig mot himlen och skogen på en udde mellan två av Finlands tusentals sjöar. Här, djupt 
inne i de vidsträckta finska skogarna, uppfördes Petäjävesi kyrka i Herrens år 1764. Den lilla knuttimrade 

kyrkan med sin korsform ligger mellan knotiga furor och slanka björkar i utkanten av åkrar och 
betesmarker. Över timmerväggarna höjer sig det spånklädda, valmade taket i en spetsig 

vinkel. En liten takryttare med lökkupol grenslar krysset där korsarmarnas tak 
möts. Kyrkan harsin ingång i foten aven stor klockstapel i väster Denna 

kröns av en mäktig tornhjälm i klara färger som syns just så 
tydligt som ett bra landmärke ska göra. En överbyggd 

gång sammanbinder klockstapeln med kyrkan.

KYRKANS PLACERING 
En kilometer från kyrkan lig
ger Petäjävesi samhälle. Men 
när kyrkan byggdes, bodde här 
knappt en människa. De få in
vånarnas bostäder var glest ut
spridda, socknarna var stora 
och vägen till kyrkan kunde 
vara både lång och besvärlig. 
På 1700-talet hörde Petäjävesi 
till den stora Jämsä socken. På 
grund av den långa resvägen

Vid ett sund i de glest befolkade sko

garna i Finlands inland fick för

samlingen tillstånd att uppföra ett 

litet gravkapell runt 1720. Vägen 

till sockenkyrkan var både lång och 

besvärlig. Kapellet ersattes sä små

ningom av den nuvarande kyrkan. 

Den visar prov på gedigna bygg

nadstraditioner i ett samhälle där 

jordbruk och självhushållning domi

nerade. Sedan 1821 har Petäjävesi 

kyrkas tättslutande och högresta 

klockstapel visat sockenborna vägen 

och kallat till gudstjänst.

till sockenkyrkan restes i bör
jan av 1720-talet ett litet kapell 
vid sundet mellan de två sjöar
na Jämsä och Petäjävesi och 
här firades mässa lyra gånger 
om året. En egen församlings
präst kom inte på fråga så länge 
församlingsborna inte kunde 
erbjuda lön och husrum.

Kyrkans placering avgjordes 
inte av en slump. Innan järn
vägen och bilen gjorde sitt in
tåg var de många sjöarna de 
huvudsakliga transportlederna 
i inlandet. På sommaren färda
des man med båt, under vinter
halvåret med släde över isen.

Kapellet på udden blev med 
tiden för litet för den växande 
befolkningen och snickarmäs- 
tare Jacob Clementsson Lep
pänen anlitades för att bygga

Till höger: Kyrkans norrsida ligger i 

lä för sol och vind och har aldrig varit 

tjärad. Byarna var fattiga och man 

sparade där så var möjligt.
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ett nytt och större Guds hus. Ett kyrkbygge måste då, som nu, 
godkännas av överheten och i juli 1761 sändes Leppänens 
kostnadsförslag och ritningar till biskopssätet i Borgå. Projektet 
tillstyrktes och vidarebefordrades till kungen i Stockholm för 
slutligt godkännande. Än i denna dag har det inte kommit något 
svar därifrån. Efter två års väntan var menighetens tålamod slut 
och de tog saken i egna händer. Byggandet påbörjades med bis
kopens och den lokala överhetens goda minne, får man förmoda. 
Domkapitlet och landshövdingen hade i alla fall redan tidigare 
anbefallt att kollekt från alla landets kyrkor skulle gå till en ny 
kyrka i Petäjävesi. Detta godkändes däremot av kungen, år 1765.

KYRKAN
Kyrkan uppfördes efter snickarmästare Leppänens ritningar och 
under hans ledning. Menigheten stod för material och arbets
kraft, uttaget i enlighet med vars och ens skattepliktighet. De 
knuttimrade väggarna är relativt höga och i kombination med 
den spetsiga takvinkeln ger detta gott om plats till gallerier i tre 
av kyrkans korsarmar. Taket uppbärs av en timrad takstol, invän
digt är kyrkorummet väl upplyst genom stora fönster. Varken 
ytter- eller innerväggar har panel. Stockarna är bilade på båda 
sidor och sammanfogade med knuttimring. På så vis får väg
garna en nästan helt slät yta. Golvet består av breda plankor, som 
återanvänts från det gamla kapellet. Kyrkbänkarna står på ömse 
sidor om mittgången i tre av korsarmarna. I den östra armen står 
ett enkelt, lågt altare, bakom en rätvinklig altarring och till höger 
i korset står en enkel kantorstol, varifrån klockaren ledde 
psalmsången. Till vänster står predikstolen, med utskurna figurer 
som föreställer de fyra evangelisterna omgivna av en härskara 
små änglar. Predikstolen bärs upp av en täljd figur - den helige 
Kristoffer, han som bar Frälsaren. Över predikstolen hänger en 
himmel dekorerad med samma slags änglar som på predikstolen. 
Utsmyckningen är helt klart av lokal tillverkning med renäs
sansen som förebild, långt efter det att denna blivit fullkomligt

Kyrkorummet sett mot altaret i öster. Utsmyckningen är enkelt och sparsamt 

målad. Glansen och glöden i den trävita interiören har tillkommit genom 

tidens gång och generationers användning. Både konstruktionen och snickar

arbetet vittnar om gediget hantverk med långa byggtraditioner oberoende av 

akademiska institutioner. Byggmästaren Jacob Leppänen vet man nästan 

inget om, men han hade gått i lära hos och arbetat med kända kyrkobyggare 

i södra Finland innan han fick uppdraget av församlingsborna i Petäjävesi.
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Utgangen i den södra kors

armen har fått behålla sin ur

sprungliga utformning. De brut

na hörnen i överkanten är en 

förenklad variant av rundbåge- 

stilen och leder tillbaka till 

medeltida förebilder. Galleri- 

bröstningen har svarvade pelare 

och mellanfält - avlägset men 

omisskännligt besläktade med 

1500- och 1600-talens stilideal, 

renässansen.

Till höger: Predikstolen är färg

glad och rikt dekorerad. De fyra 

evangelisterna, Markus, Lukas, 

Matteus och Johannes står i 

nischer omgivna av en härskara 

av hemmagjorda änglar.

Nästa uppslag: Detalj frän pre

dikstolens himmel.

omodern, till och med i Nordens minsta handelsstäder. Men 
budskapet har en entydig symbolik: prästen är Herrens ställföre
trädare på jorden.

Vart och ett av de tre gallerierna har bröstning med horison
tella profillister och mellanliggande fält utsmyckade med pelare 
och bågar. Taken över korsarmarna är välvda med tunnvalv. Över 
korsmitten reser sig en åttkantig invändig kupol som i mitten är 
dekorerad med en påspikad cirkel, som en avlägsen släkting till 
Panteons öppna kupol.

Kyrkorummet är omålat, bara bjälkarna och listerna i taket 
har strukits med rödockra. Bänkarnas och galleribröstningarnas 
enda patina är den de fått av tidens tand. Kyrkorummet utgör en 
enkel och silverskimrande kontrast till altarringens och inte 
minst predikstolens pråliga utsmyckning. Den sparsamma, men 
effektfulla dekoren tyder på små ekonomiska omständigheter. 
Utsmyckningen har koncentrerats till predikstolen, den lutherska 
gudstjänstens höjdpunkt är ju predikan. Om byggandet och 
inredningen av kyrkan innebar en ekonomisk påfrestning så är i 
alla fall hantverket gediget.

KLOCKSTAPELN
Ingången till kyrkan går i dag genom klockstapelns bottenvå
ning. Stapeln och gången byggdes 1820-21 av Jacob Leppänens 
sonson Erik Jacobsson Leppänen. Formen är nästan kvadratisk,

med ingång från tre håll. Den fjärde är entrén till kyrkan. Botten
våningen är knuttimrad på samma sätt som kyrkan. På denna 
sockel vilar den andra våningen som är utformad som ett klock- 
format tak. Den tredje våningen utgörs av det kvadratiska 
klocktornet, som är målat i klara färger. Detta är själva torn
rummet, där de två kyrkklockorna hänger. Stora öppningar på 
alla fyra sidor släpper ut ljudet av klockklangen. Stora träluckor 
på alla fyra sidor är panelade med fiskbensmönster. Det klock- 
formade krönet är försett med tambur och spira, och är i likhet 
med de andra takfallen täckt med tjärade spånor.

Stapeln reser sig som ett färgglatt utropstecken mellan skog 
och sjö. Den är ett gott exempel på den finska landsbygdsbefolk
ningens återskapande av europeiska barockkyrkor, mer än hundra 
år efter det att stilen helt kommit ur bruk i Europas storstäder.

Barockens idévärld och formspråk präglar även stapelns inre. 
Bottenvåningen har ett rum i varje hörn, som därmed får en 
korsformad grundplan precis som kyrkan. Men hela våningen är 
konstruerad för att lura ögat. Korsarmarna smalnar av utåt och 
ger ett skenperspektiv, vilket understryks av liggande väggstockar 
och golvplankor som är lagda så att de strålar ut från mittpunk
ten. Över den punkten är taket målat i blått och symboliserar 
himlavalvet. Alltihop skapar en illusion, ett falskt perspektiv som 
är så typiskt för barocken. Rummet är mycket medvetet och 
säkert utformat.
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BYGGNADSHISTORISK BAKGRUND 
Finland har, som stora delar av det övriga Europa, en lång 
tradition av träarkitektur, som kan följas tillbaka till förhistorisk 
tid. Men av alla nord- och västeuropeiska länder har traditionen 
fortsatt oavbruten ända till denna dag bara i Finland, Sverige och 
Norge. En anledning är naturligtvis den rikliga tillgången på 
byggnadsmaterial i de stora nordiska barrskogarna. Olika bygg
nadstekniker har använts under olika perioder, men knuttim
ringen har alltid förekommit i historisk tid i alla nordiska länder. 
När det gäller träkyrkoarkitekturen har olika konstruktionsprin
ciper utkristalliserat sig inom begränsade geografiska områden. 
I Sverige och Finland har man byggt knuttimrade kyrkor sedan 
medeltiden medan kyrkorna i Norge uppfördes med stående 
plank, stawerk. Där blev de knuttimrade kyrkorna inte vanliga 
förrän efter reformationen.

Förutom i Norden finns en levande träarkitektur och trä- 
kyrkotradition bara i en del östeuropeiska länder och i den ryska 
kultursfären. Men utförandet - teknik och formspråk - vittnar 
där om andra, självständiga traditioner och kulturimpulser än i 
de nordiska länderna.

Petäjävesi kyrka är en viktig del i Finlands och Nordens 
rikhaltiga flora av träkyrkor. Korsformen är karaktäristisk för 
1600- och 1700-talens evangelisk-lutherska kyrkor i Nordeuropa, 
som från städerna spred sig över landsbygden. Den är en praktisk 
lösning på nya liturgiska krav, där predikan bokstavligen stod i 
centrum. Med predikstolen placerad mot korsets mitt kunde 
prästen ses och höras av alla - och tvärt om.

Klockstapelns bottenvåning har ett rum i vart hörn. Liksom i kyrkan är 

väggbjälkarna bilade och sammanfogade med slätknutar, utan utstickande 

knutskallar. Resultatet blir släta och lugna väggytor. Rummet öppnar sig 

mot centrum och ger ett falskt perspektiv. Avståndet mellan innerväggarna 

ökar mot rummets mitt, liksom takhöjden. Golvplankorna är lagda i ett 

mönster där de möts rakt under den himmelsblå infällningen med dess röda 

kors. Denna skiva täcker öppningen som kyrkklockorna hissats upp genom.
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TRADITION OCH IMPULS
Kyrkans korsform och utformningen av den invändiga kupolen 
visar på, och kombinerar, olika element med långa traditioner. 
Både utformningen av de knutade hörnen och takstolarna är ett 
välkänt drag i medeltidens gemensamma nordiska träarkitektur. 
Den branta takvinkeln leder tillbaka till gotiken och medeltidens 
formspråk. Detsamma gör de dekorerade listerna och de inre, 
välvda taken. Läktarskranken och predikstolen kan betraktas som 
ren allmogekonst, med ett uttryckssätt som har vandrat en lång 
väg, från 1500-talets italienska renässanskyrkor till 1700-talets 
finska landsbygd. Klockstapeln 
visar upp samma självständiga 
förhållande till moden och in
riktningar. Den är byggd efter 
Napoleonkrigen i en stil som 
härstammar från motreforma- 
tionens och enväldets dagar halvt- 
annat sekel tidigare.

Fenomenet, en kulturkon
servatism där man håller fast vid 
det gamla och bara långsamt tar 
till sig det nya, har varit vanligt i 
hela Norden. Här var det långt 
till händelsernas centrum, be
byggelsen var glest utspridd och 
förändrades sällan. Livsstilen 
präglades av urgamla traditioner.

PETÄJÄVESI 
- TYPISK OCH UNIK 
Kyrkan togs ur bruk år 1879. Då 
byggdes en ny och större kyrka i 
det som i dag är samhället Petä
jävesi. Den blev egen församling 
år 1880. Bara kyrkogården och 
klockstapeln används fortfa

rande vid den gamla kyrkan. Byggnaden förföll fram till 1920- 
talet då den österrikiske konsthistorikern Josef Strygowski 
”återupptäckte” kyrkan och såg dess enastående kulturhistoriska 
värde. Den gamla kyrkan hade fullständigt undgått den nya 
tidens förändringar och krav på elektricitet och uppvärmning. I 
motsats till många andra samtida kyrkor har Petäjävesi nästan 
inte förändrats alls under årens lopp och är därför bevarad 
nästan i sitt ursprungliga skick.

År 1929 påbörjades ett omfattande, men mycket varsamt, 
renoveringsarbete. Sedan 1950-talet har kyrkan underhållits

regelbundet under överinseen
de av finska antikvariemyndig
heter, Museiverket, men kyrkan 
ägs fortfarande av församlingen.

I dag används kyrkan bara 
vid speciella tillfällen under som
marhalvåret. Kyrkogården hålls 
ännu i helgd och påminner oss 
om att hit rodde församlingens 
medlemmar inte bara dopbarn, 
brudpar och konfirmander. Till 
Petäjävesi förde man också sina 
döda för den sista vilan.

Petäjävesi kyrka är på många 
sätt typisk och berättar om de 
villkor människorna som bygg
de den levde under. Men kyrkan 
är också ett enastående och väl- 
bevarat exempel på traditions
rik, folklig byggnadskonst. Här 
möttes olika sedvänjor och im
pulser, anpassade och samman
smälta med säker stilkänsla och 
gediget hantverk. Det gör Petä
jävesi kyrka till ett helt unikt 
kulturminne.

Ovan: Stapelns inre har solida dimensioner som är anpassade för 

att stå emot de tunga bronsklockornas svängningar.

Till höger: Övergången mellan vägg och valv är, liksom tvär

bjälkarna, enkelt dekorerad med rödockra och små utskurna 

rundlar, sä kallad pärlstav. Pärlstaven härstammar från antikens 

Grekland och kan därefter följas genom de flesta av västvärldens 

konsthistoriska epoker.
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År 1870 återvände en nyutbildad ingenjör hem till Finland från Zürich. Hugo Neuman (1847-1906) 
hade fått anställning vid järnvägsbygget mellan Riihimäki och S:t Petersburg. När järnvägen 

öppnades senare samma år kastade Neuman sig in i ett nytt industriäventyr: 
trämassa för kartongproduktion med skogen som råvara.

FABRIKEN VID 
VERLANKOSKI 
Samhället Verla, cirka 160 km 
nordost om Helsingfors, up
penbarar sig lite i taget, som så 
många andra samhällen i de 
nordiska skogsområdena. När 
bebyggelsen blir mer koncen
trerad skymtar man också 
fabriksbyggnaderna nere vid 
sjöstranden. De omsorgsfullt 
utformade tegelfasaderna här
stammar från den tid då in
dustrifastigheter var symboler 
för framsteg och utveckling.

I dag ryker det inte längre 
ur fabriksskorstenen, och den 
nerlagda butiken i vägkors
ningen bekräftar på sitt tysta 
vis att fabriken har stått stilla i 
många år. Vid en första an
blick är det omöjligt att se att 
vid vattenfallet i Kymmene älv 
stod den finska pappersindu
strins vagga. Industrimiljön i 
Verla var en gång en av många 
liknande, utspridda längs vat-

Tegelmönstret bildar ett W för 

Werla Träsliperi och Pappfabrik. 

De små spirorna är klädda med 

zinkplåtar och kröns av smides

ornament som pekar mot himlen.

tendrag och järnvägar över hela 
Norden och i Ryssland. I dag, 
hundra år senare, är Verla den 
enda som står nästan orörd av 
vårt århundrades enorma in
dustriella utveckling. Här står 
ännu direktörsbostaden åtskild 
från fabriken av en liten park, 
komplett med lusthus. Arbetar
bostäder ligger utspridda på 
båda sidor om älven och for
sen. På andra sidan vägkors
ningen ligger fortfarande skol
huset, bredvid den så kallade 
arbetarkasernen. Vagnsskjulet 
finns kvar, sedan den tid då 
hästkrafterna för det mesta 
hade fyra ben. Tillverknings
processen och maskinparken 
var praktiskt taget den samma 
när anläggningen lades ner 1964 
som den var vid sekelskiftet.

Till höger: Gaveln förkunnar att 

byggnaden stod färdig år 1893. Den 

har inte mycket gemensamt med 

nutidens industriarkitektur. De rikt 

utsmyckade fabriksfastigheterna 

påminner om den tidens kyrko

byggnader, vilket kanske inte är en 

tillfällighet. Arkitekten bakom Verlas 

byggnader, Eduard Dippell, ritade 

även flera kyrkor.
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DEN FÖRSTA FABRIKEN
Hugo Neuman köpte en gammal kvarn och rätten att utnyttja 
vattnet i Verlankoski - Verlaforsen - år 1870. Två år senare var 
Verla träsliperi i drift. Det var den blygsamma starten på en in
dustrigren som sedan dess har vuxit till en av Finlands viktigaste. 
Bara några år senare var allt som allt 12 träsliperier och pappfabri
ker i drift i trakten. Uppfinningen av träslipningsmaskinen revolu
tionerade tillverkningen av papper och kartong. Man hade tidigare 
använt trasor och lump som råmaterial. Tillgången på vatten
kraft i kombination med de nya maskinerna, och transportmöjlig
heter på järnväg var förutsättningarna för industrins uppsving.

Neuman hade förmodligen kommit i kontakt med den nya 
slipmaskinen under sina studieår i Schweiz. Han såg, i likhet med 
så många andra, de möjligheter som erbjöds genom den stora 
och billiga råvarutillgången i de finska skogarna, Det var bara ett 
problem, Neuman saknade kapital. Med 12 anställda var produk
tionen enkel och volymen liten. Avståndet till närmaste järnväg 
var 30 kilometer, så transportkostnaderna blev höga i en bygd 
med få och dåliga vägar. Därför blev lönsamheten i hans företag 
på tok för dålig. Savolaxbanan öppnades inte förrän 1892, då 
avståndet till närmaste järnvägsstation reducerades till sju kilome
ter. Men långt innan dess, år 1876, brann fabriken och Neuman 
gav upp verksamheten och återvände till sitt arbete vid järnvägen.

”HANDELSBOEAGET WEREA TRÄSLIPERI 
OCH PAPPFABRIK”
År 1881 köptes industritomten med alla rättigheter av pappers- 
mästarna Gottlieb Kreidl och Louis Haenel, i kompanjonskap 
med konsul Wilhelm Dippell. Kreidl och Haenel hade tidigare 
arbetat vid andra sliperier i trakten. Året efter var Werla Träsliperi 
och Pappfabrik i drift. Slutprodukten var papp av trämassa.

Bruket bestod av två separata byggnader, båda uppförda i trä. 
Den ena inrymde själva fabriken med träsliperiet, papptillverk
ningen samt en maskinverkstad. Den andra byggnaden var ett 
torkhus för den färdiga pappen.

Torkhuset brann ner 1892 och ersattes av den tegelbyggnad 
som står där i dag. Tre år senare bestämde man sig för att bygga 
tegelväggar runt produktionslokalerna. Man började med att klä 
den befintliga fasaden med tegel och när de nya ytterväggarna 
stod klara revs de gamla träväggarna från insidan. Samtidigt 
uppfördes en inbyggd transportgång mellan de båda husen. 
Fasaderna ritades av konsul Dippells bror, arkitekten Eduard 
Dippell, som bland annat ritade en lång rad kyrkor. Kanske in
spirerad av sina kyrkoritningar gav han även fabriksfasaderna en 
rik utsmyckning, med gesimser, pilastrar, tinnar och torn.

Den pensionerade fabriken vid sjön har fridfullt dragit sig tillbaka från 

arbetslivet. Hit kommer inte längre någon för att stämpla in, endast tiden 

passerar omärkligt förbi.
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Eduard Dippell ritade dessutom direktörsbostaden bortom 
fabriken. Den stod färdig 1895 och blev en ståtlig villa i enlighet 
med rådande mode, schweizerstilen. Patrons kontor ger en 
levande bild av de krav man hade på en representativ inramning. 
Ett utsiktstorn tillkom samtidigt som fabriken fick sin tegelfasad. 
Härifrån kunde brukspatronen skåda ut över sitt lilla kungarike 
- bruket med sina 140 anställda, både kvinnor och män, och det 
omgivande samhället med bostäder, butiker och skolan, sam
manlagt några hundra själar. Invånarna i Verla bodde visserligen 
tätt inpå varandra men de sociala avstånden var enorma. Mellan 
brukspatronen och de övriga byborna fanns en nästan oöver
stiglig klyfta. Lönerna var inte högre än att de precis räckte att 
klara livhanken på, och små odlingslotter bröts runt stugorna för 
att dryga ut hushållet. Men på bruket betalades från början 
kontant lön, i ett jordbrukarsamhälle där annars bondgården var 
människans plats och självhushållning den dominerande livs
stilen. På så vis uppstod ett stabilt, om än patriarkaliskt och 
strängt hierarkiskt samhälle, som bestod tills bruket lades ner.

PRODUKTIONSPROCESSEN
Vattnet var brukets livsnerv, både kraftkälla för fabriken och 
transportväg för råvaran, timret, som flottades längs 
vattendragen ner till Verlankoski. Ovanför forsen togs timret upp 
och lades för att torka i ett år. Därefter sköts det på en smalspårig 
bana in i fabriken och direkt till en kapsåg, där sågföraren kapade 
det i halvmeterslängder. Stocklängderna vreds därefter manuellt 
mot en roterande kniv som avlägsnade barken. Så rullades virket 
till slipningsmaskinerna. Vatten tillsattes till slipmassan, som 
rann ner i undervåningen, där den via kanaler fördelades ut till 
pappersmaskinerna. Varje maskin bestod av ett tråg för massan 
och en roterande vals som samlade upp och pressade den. När den 
inställda papperstjockleken var uppnådd utlöstes en mekanisk 
arm som slog på en klocka. Varje maskin hade sin egen klang så 
att maskinisterna kunde skilja dem från varandra. Pappersarken 
lossades från valsen varefter vattnet pressades ur arken, innan de 
travades i buntar och kördes in i det intilliggande torkhuset. Här 
hängdes arken upp ett och ett, från källaren till vinden. När tork
ningen var klar fraktades pappen till kalenderpressen för glätt- 
ning. Så vägdes och sorterades arken efter tjocklek och packades 
i balar om 200 kilo. B alarna märktes med mottagarens namn och 
adress och så var de färdiga för transport ut i vida världen.

Pappen sorterades för hand efter tjocklek och vikt. Sorteringen var 

kvinnogöra.

Nästa uppslag: Direktörsbostaden och fabriksbyggnaderna vid Verlankoski, 

forsen i Kymmene älv. Älven utgjorde gränsen mellan Sverige och Ryssland 

efter Det stora nordiska kriget, ända tills Finland blev ryskt år 1809.
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BRUKET
När man träder in i fabriken 
möts man av stillheten. Kap- 
sågens sång har tystnat, lukten 
av sågspån och kåda har duns
tat bort tillsammans med fuk
ten från pappen som ännu 
hänger till tork. Djupt nere i 
fabrikens inre står driwerket 
stilla. Hjulaxlarna hänger fort
farande under taket med alla 
sina kopplingar och drivrem- 
mar till maskinerna. I ett hörn 
står ännu mekanikernas svar
var och borrmaskiner, utan nå
gon uppgift att fylla. Enstaka 
verktyg ligger framme på bän
karna. Tystnaden bryts bara av 
vattnets brus utanför, men 
vattenhjulet i forsen är fjätt
rat. Maskinerna från industrins 
barndom står overksamma, 
det ser ut som om de bara har 
tagit en andhämtningspaus.
Elden i torkhuset har slocknat 
och ugnarna, som slukade dub
belt så mycket virke som själva 
papptillverkningen, är kalla.
Här står inte längre några kvin
nor och hänger upp och tar 
ner pappersark i 75 graders 
värme. Inga lärlingar försöker 
storögt få en glimt av det för
bjudna - kvinnorna var lättklädda i värmen och fukten gjorde 
linntygen genomskinliga. Torkhuset var förmannens och elda
rens domäner.

Förmannen har gått hem, tillsammans med alla de andra som 
en gång matade maskinerna och följde timrets väg genom fab
riken till färdig papp. De städade upp ordentligt och stängde 
och låste fabriken noggrant efter sig. Bara spåren efter de olika 
arbetsmomenten finns kvar, rytmer som nötts in i golvplankor 
och maskinhandtag. Bakom glasrutorna till förmannens kontor 
visar kalendern på lördagen den 18 juli 1964, brukets sista 
arbetsdag.

Bruket var ohjälpligt omsprunget av utvecklingen. Efterfrå
gan på dess speciella papp minskade och det ålderdomliga pro
duktionssättet var inte längre lönsamt, eftersom årsproduktio
nen på 2 000 ton bara var en bråkdel av kapaciteten i moderna 
fabriker. De äldre arbetarna pensionerades, de yngre fick arbete 
i företagets anläggning i Kuusankoski 25 kilometer längre bort. 
Det särpräglade och isolerade brukssamhället i Verla somnade 
stilla in vid hög ålder.

Att bruket i dag är bevarat som museum beror till stor del på 
en enda man, Veikko Talvi, som var Kymmenes informations

chef när driften vid Verla lades 
ner. Talvi, som också är utbil
dad historiker, såg vilket ena
stående industriminne bruks- 
miljön representerade. Här 
stod inte bara fabriksbyggna
den och maskinerna från trä
förädlingsindustrins barndom 
och pubertet, utan också ett 
helt litet samhälle med bo
städer, butiker och skola.

Brukets många arbetarbo
städer har blivit semesterstu
gor åt de anställda på företaget 
UPM-Kymmene Oy, som är 
världens största träförädlings- 
bolag. Direktörsvillan, en gång 
själva symbolen för det pat- 
riarkaliska samhället, används 
i dag som restaurang och 
samlingslokal åt semesterfi
rarna. En bastion från gångna 
tiders klassamhälle har sålun
da erövrats av nya tiders behov. 
På motsvarande sätt har många 
av de gamla bostäderna fått 
sitt inre helt förändrat genom 
nya och mer välmående tiders 
krav på komfort. Så är fram
tiden säkrad för bruket, och 
även kring den nya verksam
heten skapar den gamla en ram. 

Nästan som genom en ödets 
nyck har en unik miljö överlevt. Förr var den en bland många, i 
dag är den ensam kvar. Den nordiska träförädlingsindustrin 
består inte längre av små bruk och fabriker längs skogarnas 
vattendrag. Nu är de stora, rationella och helt automatiserade 
produktionsenheter. Verla pappfabrik står med sina gamla bygg
nader och sovande maskiner som ett helgjutet monument över 
den tidiga träförädlingsindustrins barndom.

Ovan: Pappersarken på väg från torkhus till kalenderpress och sortering. 

Vagnarna, med meterhöga pappersstaplar, sköts för hand längs skenor i 

golvet.

Till höger: Pappersmaskiner från pappersindustrins barndom. Även här var 

det kvinnor som utförde arbetet. När den översta trumman roterade tog den 

upp pappersmassa i två banor. Käppen på bänken i förgrunden fördes längs 

en spalt i trumman och lossade arken. Ståltrumman fick inte skadas, sä bara 

träpinnar kunde användas. Men det fick inte heller gå flisor ur pinnen.
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Låga envåningshus kantar huvudgatan ner mot torget. De är generöst 
klädda med profiler, paneler och detaljer, och små tinnar och torn sticker upp längs 

taknockarna. Det hela ger intryck av den läckraste konditorskapelse. Vid närmare betraktelse är det fråga 
om ganska vanliga, knuttimrade trähus som har finkläderna på. Och klädmodet härstammar tveklöst från det sista 

årtiondet på 1800-talet. Men rundar man ett hörn visar staden också andra sidor. Kikar man över staket 
och in genom portar upptäcker man byggnader och bostäder från många århundraden. Gator och 

gränder har vuxit fram spontant. De olika tidsåldrarnas prägel syns extra tydligt där nyare led 
har fogats till äldre delar. Bodar, fähus och andra uthus vittnar om ett stadsliv som 

även inkluderade husdjur. Små skyltar på husväggarna avslöjar en 
ålderdomlig adressform, varje egendom har namn. Förr i tiden 

följde namnet ägaren, nu följer det huset.

En sak slås man av direkt: sta
dens enhetliga byggnadshöjd. 
Tak fogar sig till tak, på stän
digt samma nivå, utan åtskill
nad för ålder, funktion eller 
social status. Denna trästad - 
Gamla Raumo - ligger som 
glömd av tiden på sammanlagt 
28 hektar, klart avgränsad från 
den nya staden med sina hög
hus, trafikleder och moderna 
centrumstråk.

En liten å utgör stadens 
nordliga gräns. På andra sidan 
gränsen, över en liten bro, lig
ger en gråstenskyrka, där fran- 
ciskanermunkar läste den första 
mässan en gång på tidigt 1400-

De flesta uthusen i Gamla Raumo 

ligger inne på gårdsplanen. Förr var 

stall och ladugård med höloft lika 

nödvändiga som bostadshusen. Ofta 

ligger uthusen rygg mot rygg med 

grannens.

tal. Klosterbyggnaderna för
svann efter reformationen på 
1500-talet, men kyrkan byggdes 
om till den nya tron och efter 
Martin Luthers anvisningar.

TRÄSTÄDERNA SOM 
FÖRSVANN
Raumo var en gång en av 
Europas oräkneliga trästäder. 
I takt med att de europeiska 
skogarna avverkades slutade 
man, mot slutet av medelti
den, att använda trä som bygg
nadsmaterial över stora delar 
av kontinenten - åtminstone i 
städerna. I det skogklädda Nor
den däremot, byggdes trästäder

Till höger: Pappilankatu är repre

sentativ för stadsdelen. Bostads

husen ligger längs gatan, med tids

typiska fasader från perioden runt 

1850. Det som var förfallet är i dag 

omsorgsfullt vårdat.
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ända fram till början av 1900-talet. Städer med nästan uteslu
tande träbebyggelse fanns från Rovaniemi och Hammerfest i 
norr till Karlshamn och Lillesand i söder, från Stavanger och 
Bergen i väster till Karelen och vidare in i Ryssland och Sibirien 
i öster. Även i de stora städerna bestod hela stadsdelar av trähus 
långt in på 1900-talet. Många städer utplånades under andra 
världskriget, andra försvann genom de stora saneringsprogram
men under efterkrigstiden. Trästäderna offrades på framstegets 
altare för, som en finsk arkitekt en gång hävdade: ”...det till 
ordspråk vordna småstadssuperiet till icke ringa del kan 
tillskrifvas dessa linjerade städers yttre tristess...”

Nästa uppslag: Pappilankatu är inte lika tättbebyggd som huvudgatorna, 

där husen ligger vägg i vägg. Plank och höga portar skärmar av gårdsrum 

och trädgårdar mot insyn. På försommaren, när syrenerna blommar, blir 

idyllen slående.
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1890-talets frodiga dekorglädje har 

satt snickare och material på hårda 

prov, och kanske även senare tiders 

tålamod. Att skrapa, måla och under

hålla snickarglädjen är mödosamt 

arbete.

RAUM O VÄXER FRAM 
Raumo är en av Finlands sex 
medeltida städer. Den ligger på 
Finlands sydliga västkust mel
lan Åbo och Björneborg och 
omnämns för första gången i 
ett kungligt privilegiebrev från 
1442. Därför anser man att sta
den grundades det året. Tidigare 
än så låg här två byar, där älven 
rinner ut i havet. Här byggdes 
en sockenkyrka i sten, Heliga 
Trefaldighets kyrka. Klostret 
som grundades ungefär samtidigt som staden, var sannolikt en 
viktig drivkraft för stadens utveckling. En annan viktig förut
sättning var det gynnsamma läget, med goda hamnförhållanden 
i utloppet av de segelbara älvarna Eura å och Lappå.

Raumo var en liten, men viktig, kugge i Österbottens handels
system, en handel där den tyska Hansan spelade en central roll. 
Hansans dominerande ställning i de svenska farvattnen bröts på 
allvar av Gustav Vasa på 1530-talet. Han anlade Helsingfors som 
ny hamnstad på sydkusten år 1550 och för att garantera den nya 
stadens tillväxt tvångsförflyttades Raumos invånare år 1555 till 
Helsingfors. Två år senare fick de tillåtelse att återvända till det 
som kan ha funnits kvar av deras hemstad. Klostret hade stängts 
redan år 1538.

I slutet av 1500-talet bodde ungefär 500 människor i staden, 
uppdelade på 70 olika fastigheter. Det finns inga bevarade källor 
som avslöjar hur husen var byggda och hur Raumo såg ut under 
denna tid, men bebyggelsen var antagligen av samma typ som i 
andra medeltida småstäder runt Bottenviken. Husen låg på 
avlånga tomter längs smala gator och gränder, där uthusen låg 
med långsidan mot gatan, och bostadshus och gård innanför. 
Enda vägen in till bostaden gick genom en port i uthuset, vanligt
vis placerad i ena änden av huset. Byggnadernas antal och storlek 
varierade alldeles säkert efter fastighetsägarens yrke och sociala 
status. Ner mot hamnområdet i väster har det dessutom, med all 
sannolikhet, funnits lagerbyggnader och sjöbodar av skilda slag.

DAGENS STADSPLAN 
GENOMFÖRS 
En eldsvåda på 1640-talet slu
kade församlingskyrkan och 
området runt torget. Bara 
ruinerna av kyrkan kan ännu 
ses. År 1682 eldhärjades Rau
mo ännu en gång och då lades 
hela staden i aska, bara kloster
kyrkan norr om älven klarade 
sig. Den gången bodde cirka 
900 människor i staden. Da
gens stadsbild ger dock en viss 

uppfattning om hur Raumo måste ha sett ut före den stora stads- 
branden. En karta från 1661 visar nämligen att bebyggelsen hade 
ungefär samma omfattning som dagens Gamla Raumo och ga
tornas sträckning och kvartersindelningen är också likadan i dag.

I området runt torget breddades bara de två huvudgatorna, 
och gångvägarna mellan tomter och hus förbättrades till bredare 
passager. En viktig orsak till denna konservativa stadsplanering 
var att stadsområdet var klart definierat med tullgränser mot 
omvärlden. Avgift - småtull - begärdes för alla typer av varor 
som fördes in i eller ut ur staden, en regel som infördes i början 
av 1600-talet. Samtidigt pålades invånarna gärdsgårdsplikt. 
Denna skyldighet att inhägna sin mark var både arbetskrävande 
och dyrbar, vilket ledde till att ingen ville utvidga sin tomt mer 
än absolut nödvändigt. Därmed lade man också, helt oavsiktligt, 
grunden till en konservering av stadsområdet och bebyggelse
mönstret som skulle visa sig oerhört motståndskraftig under de 
kommande århundradena. På så vis får man också en ganska klar 
bild av staden före branden 1682. Strax utanför tullgränsen låg 
allmänningen. Här fanns ängs- och betesmark åt djuren och 
dessutom små och större odlingslotter, som gav varierande av
kastning och bidrag till hushållen.

Jämfört med dagens hopträngda och färgglada bebyggelse var 
staden gles och gråbrun. Husen var små och anspråkslösa. De 
flesta var knuttimrade i en våning, ofta med en låg källargrund, 
och hade tjärade eller obehandlade timmerväggar utan fasad-

Till höger: Ladugården och logen på 

Itäkatu 1 byggdes omkring år 1800. 

Dessa uthus var bland de största och 

bäst bevarade i Gamla Raumo. En 

slarvigt kastad fimp gjorde att de 

blev lågornas rov den 18 juli 1997.
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panel. De förnämsta husen låg vid de fyra torgen och längs de 
två huvudgatorna mellan stadsporten och hamnen - Handels- 
mansgatan och Kungsgatan.

Med våra mått mätt var folk rysligt trångbodda, hushållet i en 
av de små stugorna kunde bestå av ett äkta par, en barnaskara av 
varierande storlek, kanske mor- eller farföräldrar och dessutom 
tjänstefolk och ibland inneboende. Privatliv i modern mening 
lär ha varit ett okänt begrepp. Efter stadsbranden återuppbyggdes 
husen vanligen som parstugor, med förstuga i mitten och ett rum 
på var sida. Den hustypen blev vanlig i alla de nordiska länderna 
vid denna tid. Storlek och utformning varierade säkert en del 
med ägarens ekonomi. Samtida byggnadsbeskrivningar pekar på 
att små blyglasfönster blev vanliga mot slutet av 1600-talet. 
Uthusen liknade varandra mer, eftersom de först och främst var 
anpassade till sina olika ändamål. Och gårdsplanen vid varje hus 
behöll sin medeltida prägel, med uthus och port mot gatan.

Till vänster: Del av Lilla Malmgatan/Vähe Malminkatu med fasader från 

tiden efter 1850. De knuttimrade husen är klädda med panel.

Nedan: På Kitukrönn vetter några uthusgavlar mot gatan mellan tvä tomter.
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KRIG OCH TILLVÄXT
Det stora nordiska kriget (1700-1721) - Den stora ofreden - slog 
hårt mot Finland och lade stora delar av landet öde. Även i 
Raumo flydde befolkningen för de ryska ockupationsstyrkorna. 
Stora delar av staden förföll och när freden kom och folk flyttade 
tillbaka var bara 30 hus intakta. Staden hade bara 200 skatteplik
tiga invånare.

Men Raumo hämtade sig och växte kraftigt, särskilt mot slutet 
av århundradet. Den första stadsplanen stadfästes år 1756, dock 
utan att medföra några väsentliga förändringar i stadsbilden. En 
regel infördes som sa att hus högre än en våning måste muras av 
sten, med resultatet att nybyggnationen fortfarande bara bestod 
av envånings trähus - med ett enda undantag. Relativt stora tom
ter och gles bebyggelse gav möjlighet till förtätning och nya drag 
dök upp i stadsbilden: redan befintliga hus byggdes till, både på 
längden och bredden. Panel och målarfärg började användas. 
Rödockra var den vanligaste färgen för dem som hade råd, och 
det var fasaderna mot gatan som snyggades till, det var ju de som 
syntes. Fönsterglas blev billigare vid denna tid och husens fönster 
blev större.

Landhöjningen hade gjort den gamla hamnen allt mer 
obrukbar, så stadens centrum försköts allt längre västerut i takt

med det ökande avståndet till havet. Dagens torg - Rådhustorget 
- utvidgades tidigt på 1700-talet och Rådhuset vid torgets sydsida 
stod färdigt år 1776, ett av Raumos få stenhus. Med sina två 
våningar, sitt höga, valmade tak och klocktornet syns det över 
hela staden, som en motvikt till siluetten av den gamla kloster
kyrkan. Det må så vara att kyrkan representerade Vår Herre och 
hans ställföreträdare på jorden, kungen, men det var långt till 
biskopen i Åbo och hovet i Stockholm. I Rådhuset samlades den 
lokala makten och överheten, anförda av de rikaste och mest 
framstående köpmännen och hantverkarna i staden.

Ovan: Längs Raumos huvudgator byggdes de gamla husen om av välbär

gade köpmän och skeppsredare under högkonjunkturen på 1890-talet. 

Denna fasad på Handelsmansgatan/Kauppakatu visar hur nyrenässansen 

överfördes till lokala förhållanden. Fasadens uppdelning i vertikala fält med 

kontrastmålade pilastrar är typiskt. Dessa fält är i sin tur uppdelade med 

snidade lister mellan stående och liggande panel. Snidade konsoler bär upp 

takfot och fönsteröverstycken, medan baldakinen över ingången vilar på 

smidesjärnsarbeten. Det plåttäckta taket är också tidstypiskt. I bakgrunden 

till höger skymtar rådhustornet.

Till höger: Detalj av fasaden.
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STADEN BYTER SKEPNAD
Efter freden i Fredrikshamn år 1809 blev Finland ryskt stor- 
furstendöme. Helsingfors blev genomarbetat och storslaget 
utbyggt till ny huvudstad, med egna finska statsinstitutioner. 
Under den tyske arkitekten Carl Ludwig Engels ledning växte 
staden fram i den tidens moderna formspråk; nyklassicismen 
som hämtade sina förebilder i antikens Grekland och Rom. 
Medan kungliga förordningar i regel hade mist något av sin kraft 
på vägen från hov och kansli i Stockholm till den glesbefolkade 
finska landsbygden, kortades avståndet mellan överhet och folket 
nu ner. Ett statligt intendentkontor öppnades, som drog upp pla
ner och riktlinjer för fmska städer. Breda, raka, trädkantade gator 
skulle anläggas tillsammans med representativ centrumbebyg
gelse. Syftet var inte enbart att försköna staden, avenyerna skulle 
även fungera som brandgator. De statliga förordningarna kunde 
snart beskådas i fullt mått, hjälpta på traven av stadsbränder och 
växande städer.

I Raumo hade nyklassicismen så smått gjort sitt inträde redan 
före sekelskiftet, hemförd av köpmän och skeppare som fångade 
upp nya impulser, vare sig de kom från Sveaborg eller Stockholm. 
Nu öppnades dörren på vid gavel för de nya strömningarna.

Tullgränsen runt Raumo upphävdes år 1808 och 1830 fick 
staden stadsprivilegier. Den växande befolkningen medförde 
ökande affärsverksamhet och uppstyckning av tomter inom den 
existerande strukturen. Hus blev fortfarande på- och tillbyggda 
där det fanns plats, och smärre bränder röjde mark för nybyggen. 
Men en stadskarta från 1840 visar att bebyggelsen inte hade spritt 
sig nämnvärt utanför den gamla tullgränsen.

STADSPLANER OCH SEGELSKUTOR 
Från 1850 och hundra år framåt kom den ena stadsplanen efter 
den andra, påverkade av statlig uppmärksamhet och Engels plan 
för återuppbyggnaden av Åbo. Men ingen av dem förmådde att 
omskapa den gamla staden efter sina intentioner. I stadsplanen 
från år 1865 var tanken att man skulle utvidga staden mellan 
Gamla Raumo och dagens hamn, och en ny och för den tiden 
modern centrumbebyggelse reste sig. Försöken att bygga nytt 
även i Gamla Raumo kom dock på skam, även om förutsätt
ningarna tycktes ideala. Bostadsbristen ökade, men staden hade 
inte de ekonomiska resurserna att lösa in tomtmark för en 
nyplanering. I stället infördes byggförbud för allt som inte 
motsvarade stadsplanen. Och fick man inte bygga nytt blev

Raumo å utgjorde tullgränsen längs stadens norra sida, som ligger till höger 

på bilden. Kyrkan ligger norr om ån och även det området hör till Gamla 

Raumo. Stadsbebyggelsen höll sig innanför tullgränsen långt efter det att 

den upphävdes.



SV 'tP)s-*hWi tet '.! 
i

!£|§M!S3S>iÖ»fci

saMa»‘"j

m '

62



lösningen att underhålla och förbättra det gamla. Och så gjordes, 
efter vars och ens råd och lägenhet. Båda delarna fanns dessutom 
i rikt mått, åtminstone hos somliga. Och de första genomgri
pande stadsplanerna fick ge vika inför en högkonjunktur för 
Raumo - segelskutornas tid.

Uppsvinget i handeln gav Raumo under en flyktig period 
Finlands största segelflotta. De pråligt utsmyckade fasaderna 
längs Handelsmansgatan och Kungsgatan talar sitt tydliga språk 
om den självsäkra praktlystnaden hos stadens mäktiga män. Och 
när det regnade på prästen skvätte det på klockaren. Under lop
pet av en tioårsperiod, det sista decenniet före 1900-talet, bytte 
staden bokstavligen skepnad. När det tjugonde århundradet 
randades var två tredjedelar av bebyggelsen draperad i nyrenäs
sansens klädnad. Förebilderna kom hem med segelfartygen, från 
de stora och expanderande städerna på kontinenten, där stilen 
firade triumfer. I Raumo kallades nyrenässansen också för snick- 
arstil. Husknutarna kläddes i paneler som på avstånd var förvil
lande lika pelare och pilastrar. Tak lyftes och torv och takpannor 
ersattes av zinkplattor där smidesjärnsarbeten tronade över gav
lar och hörn. Både byggnadsarbetare och sågverk måtte ha haft 
goda tider. Men modets krav satte också timmermännen och snick
arna på hårda prov - träet skulle formas efter förebilder i gips 
och puts, även i interiörerna. Varje hantverkare hade sina specia
liteter och särdrag och på så vis kan deras arbeten spåras än i dag.

Marela-husetpå Handelsmansgatan är ett redarresidensfrån segelskutornas 

tid som idag är museum. Som så många andra fastigheter i staden fick 

denna nytt utseende på 1890-talet. Ombyggnaden hann knappt bli färdig 

innan vikande konjunkturer drev rederiet i konkurs. Byggnadens interiörer 

är lika praktfulla som fasaden.
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SANERINGSHOT 
Nedgangen kom hastigt. 
Högkonjunkturen för segel
skutorna var lugnet före stor
men och den kom med ång
fartygen. Äventyret var över. 
Nya stadsdelar växte upp i 
anslutning till järnvägen och 
den nya industrin och dessa 
lade sig som en ring runt 
den gamla stadskärnan. Kvar 
fanns en gammal stad upp
klädd i feststass som med 
tiden blev allt mer omodern 
och fransig. En rad planer 
drogs upp för den gamla 
stadsdelen fram till andra 
världskriget, och samtliga 
rönte samma öde som sina
bortglömda föregångare.

Efterkrigstidens första mo
derniseringsplan innebar en 
totalsanering av Gamla Räu
me, bara rådhuset och några 
få gamla hus skulle stå kvar, 
enligt förslaget. Stadsdelen 
ansågs som omodern, folk 
bodde trångt, utan avlopp 
och ofta utan rinnande vat
ten. Många fastigheter var i 
behov av omfattande upp
rustning och trafikproblemen lade hämsko på handel och närings
liv. Saneringsprogrammet innehöll förslag om att den gamla 
bebyggelsen skulle ge plats för sjuvåningshus. Emellertid blev 
bara några få affärsfastigheter uppförda, vid torget, och de nöjde 
sig med två våningar. Motståndet mot den nya planen var stort, 
och arbetet stöp än en gång på samma hinder som 1870- och 80- 
talens stadsplaner. Tomterna var många och små och ingen kla
rade att få loss ett helt kvarter, vilket var förutsättningen för ny
byggnation. Så småningom slog tanken om kulturminnesskydd 
rot även hos centrala och lokala myndigheter. Saneringsplanerna 
skrinlädes, bland annat efter påverkan av en vaknande nationell 
och internationell opinion, och på 1970-talet framfördes de 
första planerna på lagskydd av bebyggelsen.

STADEN SOM INTE 
LÄT SIG TYSTAS 
Att Gamla Raumo fortfaran
de står där hon står, till synes 
opåverkad av vårt århund
rade, är resultatet av flera 
olika faktorer. Staden har 
klarat sig från både större 
bränder och krigshandlingar 
under de senaste 250 åren. 
Statliga och kommunala am
bitioner att omskapa Raumo 
efter skiftande epokers ideal
bild av en modern stad har 
varje gång stött på patrull 
från en motspänstig verklig
het. När högkonjunkturer på 
de flesta håll lett till omfat
tande och djupgående för
ändringar av stadsstrukturer, 
resulterade Raumos guldål
der i något annat. Nytt fogade 
sig till gammalt, och de olika 
elementen blev omdömes
gillt förpackade i sin tids 
klädnad. Bakom fasaderna 
lever den gamla staden vida
re med sina äldre byggnader, 
gårdstun och tomtgränser. 
Under sådana omständig

heter kan man frestas att tillskriva staden maskrosens egenskaper. 
Framvuxen och utvecklad på egen hand och efter sina egna 
villkor, stark men inte oböjlig har staden anpassat sig till olika 
tidsåldrar, tagit till sig lite här och lite där, men aldrig mer än att 
den egna särprägeln bibehållits. Varken guldålder eller armod har 
fått den att väja undan. Gamla Raumo är en levande bild av hur 
de nordiska trästäderna en gång såg ut, men också ett exempel på 
starka band och krafter som även de ihärdigaste stadsplanerare 
har måst ge vika för.

Till höger: Den genomgripande restaureringen omfattar åven alla de 

grindar och plank som är så typiska för Gamla Raumo. Gamla portar 

renoveras varsamt och nya tillverkas efter gamla fotografier och teckningar. 

En grind på glänt fyller inte hara sin plats i gatubilden, den fångar också de 

nyfiknas blickar och visar det som var fördolt.

Ovan: På Kungsgatan har en av stadens gamla vattenposter återuppbyggts. 

Gammal gatubeläggning kommer åter till heders i takt med att modern 

asfalt avlägsnas och gatunivån sänks till den ursprungliga.
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Gravhögarna, runstenarna och kyrkan i Jelling

Roskilde domkyrka



JELLING
Någon gång mellan åren 960 och 980 skred en procession med kyrkliga och kungliga 

dignitärer upp till toppen av den norra gravhögen i Jelling. Ett hål hade tagits upp till grav
kammaren där kung Gorm hade begravts år 959. En mässa lästes och den hedniske kung Gorms jordiska 

kvarlevor togs upp. Mässande och rökelsedoftande tågade processionen ner från högen. På slätten nedanför blev den 
döde åter begravd, nu i vigd jord och ledsagad av de nödvändiga förbönerna för hans odöpta själs frälsning. Ungefär så kan det 

ha gått till om man ska döma av de fynd som arkeologerna under årens lopp har gjort i Jelling. Över den nya graven 
restes en kyrka, som ett nytt mausoleum. Samtidigt restes ännu en hög bredvid kyrkan, dock utan någon grav i.

Det var en minneshög, antagligen över Gorms maka, drottning Tyra. Jelling, vid Vejle mitt på Jylland, 
är Danmarks främsta nationella minnesmärke. Med sina två enorma gravhögar och två run

stenar från 900-talet, samt medeltidskyrkan är Jelling ett enastående monument över 
Nordens kristnande. Runstenarna innehåller upplysningar om kung Gorm och 

drottning Tyra och deras son Harald Blåtand -familjen som inleder den 
danska regentlängden, som når ända fram till dagens kungafamilj.

JELLINGMONUMENTET 
Under vikingatiden var Jelling 
en viktig knutpunkt och höv- 
dingasäte. Några kilometer 
västerut går den höjdsträck
ning som utgör vattendelaren 
mellan Öst- och Västjylland. 
Här gick fordomdags härvä
garna från Limfjorden i norr, 
till Danevirke och Hedeby i 
nuvarande Schleswig i söder. 
Rester av enorma vikingatida 
väg- och broanläggningar har 
grävts fram nära Vejle. De har 
daterats till Harald Blåtands 
regeringstid.

De två högarna i Jelling är 
de största i Danmark, ungefär 
70 meter i diameter och 10 
meter höga. Med hjälp av den- 
drokronologi - årsringsanalys 
av trävirke man funnit i hö-

Haralt kunukR - Harald kung... 

Så börjar inskriptionen på den stör

sta runstenen på kyrkogården fram

för Jellinge kyrka.

garna - har man nu slagit fast 
att träet till nordhögen fälldes 
vintern 958-59, vilket ger en 
hållpunkt för när kung Gorm 
dog. Sydhögen påbörjades först 
omkring år 970 och byggdes 
på i flera omgångar. Dessa 
exakta dateringar har stor be
tydelse för vår förståelse av 
övergången från hedendom 
till kristendom på 900-talet. 
Den stora Jellingstenen är an
tagligen samtida med högarna, 
rest någon gång mellan 965 
och 985. Med utgångspunkt i 
Jellingstenens ålder kan man, 
genom att jämföra den med 
andra runstenar, få fram en 
relativ datering även av dem.

Mellan gravhögarna står 
kyrkan, från första hälften av 
1100-talet. På kyrkogården,

Till höger: Bredvid den stora run

stenen står en mindre som Gorm, 

Harald Blåtands far, lät resa över 

sin hustru Tyra ”Danmarks bot”.
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vid ingången till kyrkan, står två runstenar som dock är mycket 
äldre. Den ena har en inskription, förmodligen från den första 
halvan av 900-talet, som lyder: ”Kung Gorm gjorde ’dessa kum
mel’ efter Tyra sin maka - Danmarks bot.” Detta är första gången 
Danmark nämns vid namn inom landets gränser.

Den andra, och största, runstenen är över två meter hög och 
står på sin ursprungliga plats, mellan gravhögarnas mittpunkter. 
Stenen har bildframställningar på två sidor och en inskription 
som berättar att: ”Kung Harald bad göra ’dessa kummel’ efter 
Gorm, sin fader, och efter Tyra, sin moder, den Harald som vann 
åt sig hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna.” En 
gång i tiden har stenen tveklöst varit dekorerad i klara färger, som 
gjorde både utsmyckning och inskription lättare att uppfatta än

i dag. Inskriptionen löper över tre sidor, inramad av bandflät- 
ningsmönster och bladflikar. Det ena bildmotivet är en Kristus- 
framställning, en av Nordens äldsta. Gestalten saknar kors, men 
korsglorian ger klart besked om vem vi har att göra med. Det 
andra motivet är återkommande - och har haft stor betydelse - 
i vikingatida konst. Det är ett fyrbent djur som, i sitt samman
hang på Jellingstenen, av somliga konsthistoriker tolkas som ett 
lejon som kämpar med en orm. I kristen konst kan lejonet sym
bolisera både Kristus och Satan, men här, i kamp med en orm 
som alltid är ond, kan bilden symbolisera kristendomens seger 
över hedendomen. Därför har den stora Jellingstenen också 
kallats Danmarks dopattest. Enligt samtida tyska källor antog 
Harald Blåtand den nya tron någon gång mellan 958 och 966.
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DE FÖRSTA UTGRÄVNINGARNA 
Hoppet om att finna kung Gorms och drott 
ning Tyras gravar har hemsökt arkeologerna i 
deras arbete med Jellingmonumentet, ända 
sedan de första utgrävningarna på 1820-talet.
Enligt gammal tradition trodde man att drott
ning Tyra låg begravd i högen norr om kyrkan 
och kung Gorm på sydsidan.

Nordhögen grävdes ut år 1820 och arkeolo
gerna fann en gravkammare som redan hade tömts 
av långt tidigare besökare, vilket då uppfattades som 
gravplundring. Ingångshålet till gravkammaren var 
prydligt igenfyllt. En dekorerad silverbägare och några brons
beslag som man fann i graven, har gett namn åt den så kallade 
jellingestilen, en av vikingatidens nordiska stilarter.

År 1861 företogs nya utgrävningar och denna gång grävdes 
båda högarna delvis ut, men fortfarande fann man inte kung 
Gorms och drottning Tyras jordiska kvarlevor. I sydhögen fanns 
det över huvud taget ingen grav alls, och gravkammaren i nord
högen var lika tom som 40 år tidigare, 
men rester av bland annat spadar och 
möbler dök överraskande upp utan
för gravkammaren. Av det drog 
man slutsatsen att både Gorm och 
Tyra begravdes i nordhögen, men 
att graven hade tömts för länge sedan.

Nationalmuseet företog nya 
utgrävningar åren 1941-42.
Arkeologen Ejnar Dyggve fann 
då en bronsåldersgravhög under 
nordhögen, men han var tvungen 
att fastslå att sydhögen inte innehöll 
någon grav. Lämningar av en stensättning som var 
övertäckt av sydhögen, tolkade Dyggve som spår efter ett ”vi” - 
en hednisk kultplats - som i triangelform bland annat skulle ha 
täckt in det som senare blev kyrkogården. I samband med 
kristnandet skulle viet ha upphört som kultplats och vid ett 
senare tillfälle skulle sydhögen ha byggts över viets sydspets.

Dyggve fortsatte sina undersökningar i slutet av 1940-talet. 
Delar av golvet i Jellings kyrka grävdes ut, utan att man fann 
någon grav. Däremot dök det upp spår efter en äldre träbyggnad. 
Dyggve anslöt sig till tidigare förmodanden att Gorm och Tyra 
hade flyttats från nordhögen under tidig kristen tid och att 
Harald Blåtand lät begrava sina föräldrar i en kyrka i Roskilde. 
Nu började det brännas.

Kroghs ledning, lämningar efter sammanlagt 
tre tidigare träkyrkor, som alla hade blivit 
lågornas rov. Och under den äldsta upp

täcktes till slut en gravkammare från 900- 
talet. Den innehöll skelettdelar av en man som 

hade varit ungefär 1,70 meter lång och mellan 
35 och 50 år gammal då han dog. Och han hade 

blivit begravd någon annanstans först. Tillsam
mans med skelettdelarna fann man guldtrådar 

som härrörde från textilier som haft invävd guld
tråd, samt några silverbeslag i samma stil som dem 

man fann i nordhögen på 1820-talet.
De senaste undersökningarna har tydligt klarlagt att Jelling

monumentet har utvecklats i flera steg. De bautastenar man 
funnit är inte en gräns till något ”vi” utan troligen återstoden av 
en formidabel skeppssättning. Denna bör ha varit ungefär 170 
meter lång, med axeln genom en mindre bronsåldersgravhög. 
Kung Gorms runsten över drottning Tyra kan ha varit en del av 
denna anläggning. Efter Gorms död byggdes en gravkammare åt 
honom i bronsåldershögen, varefter man reste en ny hög över 
denna. Några år senare uppfördes ännu en hög. Den hade sitt 
centrum på samma axel som skeppssättningen och Gorms hög. 
Ungefär samtidigt sattes Harald Blåtands stora runsten upp längs 
samma axel, mitt emellan gravhögarna. Inskriptionen på run
stenen visar att anläggningen nu blivit ett kristet monument.

Överst: Den förgyllda silverbägaren återfanns i nordhögen under utgräv

ningarna på 1820-talet. Dekoren har givit namn åt den så kallade jellinge

stilen, en av vikingatidens nordiska stilformer där bandflätningsmönster 

och djurkroppar är vanliga motiv.

Mitten: Tillsammans med silverbägaren fann arkeologerna dessa förgyllda 

bronsbeslag, dekorerade i den karaktäristiska jellingestilen.

Nedan: De förgyllda silverbeslagen återfanns i graven undergolvet i Jellings 

kyrka vid utgrävningarna åren 1976-79. Även de är utformade i jellingestil.

Till höger: Den stora Jellingstenen med den äldsta kända monumentala 

Kristusframställningen i Norden, inramad av komplicerade flätmönster.

NYARE FYND
I samband med omfattande utgrävningar under kyrkogolvet i 
Jelling under åren 1976-79, fann arkeologerna under Knud
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LÖSNINGEN PÅ
DEN TOMMA NORDHÖGENS GÅTA?
Allt tyder på att graven under Jellings kyrka är kung Gorms 
slutliga vilorum. Man kan svårligen tänka sig att någon annan 
vid den tiden skulle fått ett så majestätiskt mausoleum.

Arbetet med att tömma gravhögen och bygga kyrkan måste 
ha tagit tid och krävt en ansenlig insats av organisatörer och ar
betskraft. Eftersom en kyrka måste välsignas av en biskop, måste 
kyrkan som organisation ha deltagit i gravflyttningen, vilket 
tyder på att kung Harald inte fattade beslutet ensam, utan i 
samråd med andra. Placeringen av kyrkan och högarna bredvid 
varandra och likheten mellan fynden i den tomma gravkam
maren i nordhögen och graven i kyrkan gör att man på goda 
grunder kan sammankoppla dem.

Ett vaxljus återfanns vid ingångshålet till den tömda grav
kammaren i nordhögen år 1820. Vaxljusfyndet pekar på att grav
högen kan ha tömts under rituella former efter en fastställd 
liturgi. Silverbägaren - jellingbägaren - återfanns samtidigt med 
vaxljuset, så det känns naturligt, om än en aning kätterskt, att 
tänka sig att denna bägare användes i en ritual i samband med 
gravflyttningen och att en prelat kan ha tappat ner den i högen 
innan hålet grävdes igen.

Så ger högarna och fynden ledtrådar till en ny bild av kunga
makten; samverkan mellan kung och kyrka. Fynden kan ge an
tydningar om vilka lösningar kyrkan tog till när det gällde viktiga 
frågor i anslutning till trosskiftet, frälsningen och det eviga livet. 
Hur garanterade man sina odöpta hädangångna del i evigheten? 
Här måste kyrkan ha haft ett färdigt svar redan från början, ett 
svar som jellingmonumentet skisserar åt oss. När kung Gorm 
fick en kristen begravning kan det ha varit ett önskemål från 
hans son Harald Blåtand, och för all del, ett led i hans politik.

EFTER KRISTENDOMEN
Träkyrkan som uppfördes över kung Gorms nya grav var större 
än den samtida domkyrkan i Bremen. Den måste ha varit en 
imponerande syn för sin samtid. Tillsammans med gravhögarna 
och runstenarna bildade kyrkan en storslagen kunglig grav
anläggning, som man knappast kan tänka sig som annat än en 
del av en större kungsgård. Men ännu har man inte funnit 
minsta spår av något sådant herresäte.

fellings roll som kungasäte varade inte länge. I samband med 
att Harald Blåtand ”vann åt sig hela Danmark och Norge” 
flyttade han antagligen till Roskilde, som var mer centralt belä
get i hans rike. Här kan han, enligt Adam av Bremen, ha blivit 
begravd i en kyrka han själv lät bygga - Roskildes allra första.

I Jelling har bosättningen fortsatt fram till våra dagar. Sedan 
Jellings första kyrka brunnit ner följdes den av ytterligare två trä
kyrkor, som också brann ner. Den sista av dessa uppfördes runt 
1050. Den är bland de första kända träkyrkorna i Skandinavien

som byggdes på stengrund. Den äldsta bevarade stavkyrkan är 
norsk och uppfördes i Urnes i Sogn ungefär samtidigt med den 
nuvarande kyrkan i Jelling, under första halvan av 1100-talet.

Jellings kyrka är mindre än den första träkyrkan på platsen. 
Dimensionerna vittnar om att kyrkan inte längre var ett kung
ligt mausoleum, utan en vanlig sockenkyrka. Koret smyckades 
med kalkmålningar, som man återupptäckte år 1874, och som 
är bland de äldsta bevarade i Danmark. De synliga målningarna 
i kyrkan är en rekonstruktion av de ursprungliga, men man har 
troligen tolkat dessa första motiv fel.

Till sin typ liknar kyrkan en hel rad andra jylländska socken
kyrkor från romansk tid. I likhet med de flesta av dem har också 
Jelling genomgått förändringar under årens lopp, bland annat 
byggdes ett torn i väster på 1400-talet. Men huskroppen och 
murarna står huvudsakligen som de har gjort i 900 år.

Jellingmonumentet, med runstenar, gravhögar och kyrka, är 
ett minnesmärke över de olika element som tillsammans skapa
de en vändpunkt i Danmarks och Nordens historia. Runinskrif
terna är budbärare om övergången från förhistorisk till historisk 
tid i Danmark. Högarna och runstenarna är den framväxande 
kungamaktens minnesmärken. Den tömda gravhögen symboli
serar slutet på vikingatiden på samma sätt som kyrkan och den 
stora Jellingstenen representerar den nya tron. Här möter vi i 
komprimerad form den rikssamlande och statsdanande process 
som kristnandet var en del av. På så vis markerar Jelling över
gången från hedendom till kristendom i Norden.

Till vänster: Koret i Jellings kyrka. I golvet framför korbågen fann arkeolo

gerna den grav som sannolikt innehöll kung Gorms jordiska kvarlevor. När 

korets östra valv rasade ner 1874 avslöjades några av Danmarks äldsta kalk

målningar. Motivet tolkades och rekonstruerades som en framställning av 
Kristi barndom och dop. År 1926 tillfogades målningarna på den södra väg

gen (till höger). Idag tolkas den ursprungliga målningen som berättelsen om 

Johannes Döparen. Rester av de medeltida målningarna finns ännu kvar.

Nästa uppslag: Jellings kyrka sedd från sydhögen, med de två runstenarna 

framför vapenhuset på kyrkans långsida. I bakgrunden välver sig nordhögen 

mot himlen.
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ROSKILDE
Roskildes domkyrkas historia tar vid där kimgagravarnas i Jelling slutar.

Domkyrkan i Roskilde, helgad åt Den Heliga Treenigheten och S:t Lucius, började visserligen 
inte byggas förrän runt 1170, men den är den tredje eller fiärde kyrkan på samma plats. Den första 

uppfördes på initiativ av Harald Blåtand omkring 980 och var med all sannolikhet en träkyrka. När den träkyrkan 
restes markerade det inledningen på en utveckling där Roskilde blev det främsta kungliga residenset i Danmark, 

centrum för framväxten av den första danska statsordningen. I dag är Roskilde stad ett kommuncentrum med 
ungefär 50 000 invånare, beläget 30 kilometer väster om Köpenhamn. Byggandet av den nuvarande dom

kyrkan påbörjades när Köpenhamn bara var Havn, en ankringsplats som gavs i förläning åt biskopen i 
Roskilde. Även om staden med tiden ändrade karaktär från centralort till småstad, så är kyrkan 

förankrad i dansk historia, både som byggnadsverk och kunglig begravningskyrka.

Det var här som freden 
i Roskilde underteck
nades år 1658, det freds
fördrag som i stort sett 
angav de nuvarande 
gränserna mellan de 
skandinaviska länderna.

Domkyrkan domi
nerar fortfarande stads
kärnan i Roskilde med 
sina höga torn och ka
raktäristiska, slanka spi
ror. Det röda teglet och 
de ärggröna takplåtar
na fångar blicken över 
trädkronorna och de 
omgivande kvarteren.

DAGENS KYRKA 
Den öppna platsen väs
ter om kyrkan domi
neras av den mäktiga 
trappstegsgaveln mel
lan de massiva tornen.
Vid närmare betrak
tande ser man också färgväxlingen hos tegelstenarna.

På nordsidan blir bilden av kyrkan genast mindre överskådlig. 
Kyrkobyggnaden skyms bakom en rad tillbyggen som bara har 
ändamålet gemensamt, förutom byggnadsmaterialen, tegel och

Till höger: Ahsalonvalvet är en övertäckt gång mellan domkyrkans kor och 

den gamla biskopsgården, i dag ett kungligt slott. Valvet är uppkallat efter 

Absalon, biskop i Roskilde 1158-1191. Det var under hans tid som tegel

katedralen påbörjades.

kopparplåt. De är kung
liga gravkapell och and
ra tillbyggnader, som 
vuxit ut som knoppar 
längs huvudstammen - 
långhuset. En nyklas
sicistisk kupol och ut
smyckade gavlar från 
sengotik och renässans 
döljer nästan helt de 
lägre sidoskeppen. Tvär
skeppet ligger långt ös
ter ut och skiljer lång
huset från korabsiden. 
Rundar man koret pas
serar man under Absa- 
lonvalvet, en överbyggd 
passage mellan kyrkan 
och den intilliggande 
biskopsgården.

Till vänster: Roskilde dom

kyrka sedd från sydost.
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Kyrkans sydsida är lika sammansatt som den norra. De många 
tillbyggnaderna har tillkommit under domkyrkans hela historia 
och skillnaderna i utsmyckning och storlek är stora. Bara lång
husets väggar reser sig över detta byggnadsmässiga virrvarr med 
upphöjt lugn, som för att ge en antydan om kyrkans inre.

Träder man in i kyrkorummet blir bilden nämligen en helt 
annan. Mittskeppet öppnar sig under höga, vitkalkade valv, 
burna av slanka kolonner. Högt där uppe flödar ljuset in genom 
de spetsbågiga fönstren. Valv fogar sig rytmiskt till valv i hela kyr
korummets längd, ända fram till absiden. Mittskeppsväggarna 
står vitkalkade mellan kolonnernas nakna tegel, bara genom
brutna av arkaderna mot sidoskeppen och gallerierna ovanför. 
Ett enormt altarskåp, 4,5 meter högt och 6 meter brett, domi
nerar koret och skärmar av mot de kungliga sarkofagerna längre 
österut.

Koravslutningen, absiden, står som en skarp fond med sina 
rena tegelväggar och arkader där ljuset strömmar in. Utform
ningen är nästan asketisk, reducerad till markerade konturer i 
murverket och växlingar mellan vitkalkat och obehandlat tegel. 
Inte ens åsynen av den överdådiga orgeln mitt på den södra 
väggen eller Kristian IV:s rikt dekorerade tronstol mitt emot, tar 
loven av interiörens rena, avskalade intryck.

Drar man sig ut mot sidoskeppen, öppnar sig kapell och 
mausoleer i långa rader. Ur det dunkla ljuset under de låga valven 
uppenbarar sig de olika epokerna i dansk och europeisk stilhis
toria i all sin glans. Hur pass utvecklad prakten kring de kungliga 
gravvårdarna är speglar både kungadömets skiftande maktställ
ning under tidernas lopp och växlande ideologiska och religiösa 
föreställningar.

I sin helhet förmedlar domkyrkan en starkt sammansatt bild 
av tidens gång. Den röda tråden genom byggnadens historia - 
åtminstone från senmedeltiden - är dess status som kunglig 
begravningskyrka.

Till vänster: Rakt öster om domkyrkan ligger det lilla kungliga slottet. 

Huvudbyggnaden uppfördes åt Kristian VI år 1733för att hysa de kungliga 

i samband med begravningar. Sidoflygeln närmast kyrkan vilar delvis på 

grunden till den medeltida biskopsgården. Mellan slottet och kyrkan går 

Absalonvalvet som förband biskopsgården med kyrkans kor.

Nästa uppslag: Kyrkorummet mot koret i öster. Ända till början av 1900- 

talet var även dessa murar helt vitkalkade. Med undantag för altarskåpet 

och korstolarna stammar inventarierna på bilden huvudsakligen från tiden 

efter reformationen 1536. Fragment av de medeltida glasmålningarna finns 

bevarade i Domkyrkomuseet.
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Ovan: Detalj av altartavlan med Marie bebådelse, då ärkeängeln Gabriel 

kommer med budet från ovan att hon, den renaste av jungfrur, är utsedd att 

ge livetät Vår Frälsare. Maria, som blir avbruten i sina studier av den heliga 

skrift, vänder sig mot ängeln. I bakgrunden står himmelssängen, till höger 

om Maria en vas med liljor, symbolen för Marias oskuld. Altartavlan tillver

kades i Antwerpen omkring 1560 och är byggd som ett skåp med två luckor. 

I äldre tider öppnades dessa bara vid kyrkliga högtider. Tavlan framställer 

olika scener ur Jesu liv. I själva skåpet, med korsfästelsen som huvudmotiv, 

är figurerna nästan snidade i naturlig storlek. Luckorna har framställningar 

i låg relief.

Till höger: Utsikt mot orgelgalleriet från Kristian IV:s stol, med kungens 

sigill till höger. Orgelgalleriet är en sammansmältning av många stilar; de 

äldsta delarna är från första halvan av 1400-talet. Ryggpositivet och galleri- 

bröstningen är renässansarbeten från 1554. Huvudfasaden är i barockstil 

från en större ombyggnad år 1664.
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FRÅN KUNGSGÅRD TILL BISKOPSSÄTE 
Den första kyrkan, från Harald Blåtands tid, var en del av kungs
gården i Roskilde. Harald Blåtands son, Sven Tveskägg, begravdes 
här, antagligen som den förste i den långa raden av kungligheter 
i Roskilde. På 1000-talet ersattes träkyrkan av en, eller möjligen 
två, på varandra följande stenkyrkor. När Svend Nordmann var 
biskop (1074-88) uppfördes en större treskeppig basilika. Men 
trots att dessa tidigare kyrkor är flitigt omnämnda i samtida 
källor, finns det inga skriftliga upplysningar om när den nuva
rande domkyrkan påbörjades. De första planerna drogs förmod
ligen upp omkring 1170. Vem byggmästaren var finns det ingen 
som vet. Han - en kvinnlig byggmästare vore otänkbart - kan ha 
varit en dansk som arbetat på franska katedralbyggen, eller en 
fransman som kallades in för att leda arbetet. Planlösningen visar 
nämligen att han var väl bevandrad i tidens nordfranska sätt att 
bygga katedraler och pilgrimskyrkor.

Spår i murverket pekar på att planerna ändrades flera gånger. 
Byggmästarens arbete i Roskilde visar att han inte slaviskt följde 
någon förebild, utan hela tiden sökte egna lösningar. Arkaderna 
i absidrundeln och gallerierna ovanför bärs upp av granitpelare 
i en enkel och djärv konstruktion. Till skillnad mot de nord

franska katredralerna saknar Roskilde rikt skulpterade och 
markerade byggnadsdetaljer. Orsaken står att finna i byggnads
materialet. Bruket av tegel kom antagligen till Danmark från 
Norditalien. De förnämliga klosterkyrkorna i Ringsted och Sorø 
uppfördes i tegel strax innan byggandet startade i Roskilde, och 
Sorø hade samma byggherre som Roskilde domkyrka, biskop 
Absalon.

Byggnationen ställde stora krav på ekonomiska resurser, 
organisationstalang och tillgång till en rad olika fackmän. De 
flesta väggarna är resta i massivt tegel. Tegelstenarna slogs innan

Ovan: Gravvården över drottning Margareta I (1353-1412) är ettavNor- 

dens främsta bevarade gravmonument från medeltiden. Enligt medeltida 

sed framställs hon som stående och liggande samtidigt. Kronan är nyare. 

Inskriptionen anger årtalet 1423 i gotisk skrift. Margareta I, ”Danmarks 

rikes fullmyndiga fru och husbonde” regerade över alla de nordiska länderna 

i den så kallade Kalmarunionen. Unionen omfattade också Island, Grön

land och västerhavsöarna söderut ända till Orkneyöarna.

Till höger: Galleriet över koromgången sett från det norra tvärskeppet.
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Till vänster: Kristian IV:s 

(1577-1648) kapell stod färdigt 

år 1642, sex år före kungens 

död. Utsmyckningen tillkom 

dock först en bit in på 1800- 

talet, då bland annat de lätt- 

klädda statyerna - karyatider- 

kom på plats under valvet.

kebiskopsstolen och kronan. Var fjärde gård inom biskopsdömet 
ägdes av biskopen. Mycket tillkom som själagåvor - betalning för 
mässor och förböner som skulle tillförsäkra givaren evig frälsning.

Runt år 1400 fanns det över femtio altaren runt om i dom
kyrkan och vid reformationen år 1536 hade antalet stigit till över 
sjuttio. Knappt en pelare eller vägg var bar. Här brann ljus över
allt och färgglada helgonbilder och förgyllda altarskåp i olika stor
lekar trängdes i de tre skeppen. Ofta hade de sina egna präster, 
avlönade genom testamenterade jordagods. Rester av glasmål
ningar som man funnit i kapitelhuset ger bara en blek antydan 
om vilken strålande, färgsprakande anblick kyrkorummet måste 
ha utgjort när solljuset strömmade in. En rad kapell, som adliga 
och kungliga personer lät uppföra, adderades efter hand till 
domkyrkan. Räknar man samman allt detta måste det ha lästs 
mässor mer eller mindre oavbrutet vid flera altaren samtidigt, 
förutom de fasta tidebönerna som korbröderna, domkyrkans 
ordinarie prästerskap, läste.

Lekmän hade varken tillgång till eller insyn i koret. Det var 
avskärmat från sidoskeppen med höga murar och med ryggarna

mot dessa stod korbröder
nas stolar. Dessa reliefpryd
da korstolar är de enda 
inventarierna från katolsk 
tid som fortfarande står i 
koret. Omkring år 1690 
togs högkoret nämligen i 
bruk som kunglig begrav
ningsplats. Samtidigt ren
sades hela koret ur. Det 
mesta av den katolska in
redningen kasserades, och 
lektoriet - galleriet ovanför 
- revs. Domkyrkans enor
ma rikedomar, kyrkosilver, 
mässhakar och oräkneliga 
andra värdeföremål, beslag
togs av kronan i likhet med

Kristian I:s kapell, ursprung

ligen Heliga tre konungars ka

pell, byggdes på 1460-talet åt 

Kristian I (1426-1481). Kalk

målningar med bladslingor och 

religiösa motiv dekorerar väggar 

och valv. Konsolfiguren bär upp 

valvbågen med stoiskt lugn (jfr 

valvdekoren med kyrkan i Petä

jävesi, kap 2).

de brändes i stora ugnar, och många måste utformas särskilt till 
de tänkta profilerna. Hur många tegelstenar som gått åt kan vi 
bara gissa, men det måste ha varit kopiösa mängder. Att mura 
med tegel krävde, då som nu, stora mängder murbruk, tillverkat 
av kalkbruk och sand. På grund av frostrisken måste byggnads
arbeten och tegelbränning ha försiggått under sommarhalvåret. 
Då pågick å andra sidan en febril aktivitet, med hundratals 
människor i verksamhet, inte bara på byggplatsen utan även i 
trakten runt omkring. Både byggnadsmaterial och förplägnad 
till arbetarna skulle anskaffas och forslas till byggplatsen. Och 
det lär ha kostat. Biskopen och biskopsdömet gav sitt, och 
därutöver var det många som, frivilligt eller påtvingat, bidrog.

Vanligtvis startade ett kyrkobygge med den viktigaste delen, 
koret med altarplatsen i öster. En tydlig skevhet i domkyrkans 
grundritning tyder på att så var fallet även i Roskilde. Det nya 
koret restes över den gamla domkyrkans kor. Någon gång mellan 
1225 och 1250 stod det nya koret under tak och det gamla revs. 
Skevheten i förhållande till ritningen upptäcktes och korrige
rades när man byggde vidare. År 1282 brann kyrkan för första 
gången och innan dess var 
den sannolikt färdigbyggd, 
med undantag för det nor
ra tornet. Nu blev den inte 
färdig förrän på 1400-talet.

KYRKAN UNDER 
KATOLSK TID 
Den nya tegelstenskatedra- 
len var ett värdigt och sym
boliskt monument för en 
kyrka som hade vuxit ifrån 
kungsgården och etablerat 
sig som en självständig stats
makt. Roskildebiskoparna 
var bland landets mäktigas
te män, och biskopsstolen 
var den rikaste i Norden. 
Mot medeltidens slut ägde 
den mer mark än både är-
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mycket av kyrkans gods och gårdar. Genom detta är dagens kyrka 
relativt avskalad och asketisk jämfört med hur den såg ut under 
katolsk tid, men i gengäld kan dagens besökare glädja sig åt ett 
renare kyrkorum, där arkitekturen framträder bättre än tidigare.

Och drottning Margareta I vilar ännu här, som hon har gjort 
sedan sommaren 1413. År 1423 lades hon i en sarkofag. Med sin 
alabasterbild av drottningen i helfigur är den svarta marmor
sarkofagen något av det yppersta som finns bevarat av medeltida 
gravkonst i Norden.

DOMKYRKAN BLIR MAUSOLEUM 
Även tidigare hade kungligheter fått sin gravplats i kyrkan. 
Grundarna av de tidigare kyrkorna fick sina gravar överflyttade 
till den nya domkyrkan då den uppfördes, men drottning 
Margareta var den första regerande monark som fick sitt vilorum 
i Roskilde efter Sven Eskilson (1048-1074/76). Med några få 
undantag har de danska kungarna sedan dess gravsatts här. Till 
en början begravdes de i koret där mässan lästes, sedermera i 
egna kapell och mausoleer.

Det första kungliga kapellet, Heliga tre konungars kapell, 
restes på 1460-talet som gravkapell åt Kristian I och hans drott
ning Dorothea. Med sina rika kalkmålningar med helgonfram
ställningar och grönskande rankor i tak och på väggar, är kapellet 
domkyrkans bäst bevarade medeltidsrum, och ett av de främsta 
i Danmark. Två ståtliga gravvårdar, över Kristian III och Fredrik 
II är typiska för renässansen, med sina pelare och skulpturer. 
Kapellets fasad är mycket karaktäristisk med sin dubbelgavel 
prydd med små spiror. Detaljerna härrör från en restaurering 
under förra århundradet. I dag inrymmer kapellets övervåning 
domkyrkans museum.

Även Kristian IV:s kapell ritades och byggdes som gravkam
mare medan monarken fortfarande levde i högönsklig välmåga. 
Ingången från sidoskeppet är stängd med en gallergrind, som 
Arthur Fang beskrivit som ”djungler av järn med slingrande 
lianer och fantastiska fantasiblommor” med ”osannolika väsen 
från en plats långt bortom vår nutids-fantasi”. Ansatsen var im
ponerande. Både det stjärnformade valvet och den rikt utsmyck
ade fasaden avslöjar kungens ambitioner, men hans fantastiska

Kristian III:s (1503-59) och drottning Dorotheas (1511-71) sarkofag i 

Heliga tre konungars kapell. Kungen är framställd liggande på en dyna i 

full rustning. På baldakinen är han avbildad bedjande på knä. Sarkofagen, 

som vaktas av fyra drabanter med sköldar och spjut, är tillverkad i 

Antwerpen av Cornells Floris åren 1574-75. I bakgrunden skymtas 

monumentet över hans son, Fredrika (1534-88) och dennes drottning Sofie 

(1557-1631). Detta är till sina huvuddrag en kopia av faderns gravvård, 

utförd av Gert van Egen 1594-98. Kapellet byggdes på 1460-talet åt Kristian 

I, som dock begrovs undergolvet tillsammans med sin drottning.
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gravmonument som skul
le trona i kapellet, brann 
upp innan han dog. Kapel
let förblev kalt och odeko
rerat, med enkla kistor, 
fram till dess det försågs 
med freskomålningar i mit
ten av 1800-talet. Motiven 
är hämtade ur Kristian 
IV:s liv. Freskerna är ena
stående exempel på den 
tidens historiska framställ
ningar, vackert inramade 
av trompe koed-målning
ar. Hela kapellets dekor ser 
ut att vara huggen i sten, 
men är målad.

Kristian IV är den kung 
som satt störst prägel på 
domkyrkan efter reforma
tionen. Både tronstol, dop
funt och predikstol är från 
hans tid.

FRÅN ENVÄLDE
TILL TJUGONDE 
ÅRHUNDRADET 
De första enväldiga kung
arna nöjde sig inte med 
gravkapell - de ligger i 
högkoret som Vår Herres 
ständiga representanter på 
platsen. I kryptan där under ligger ”de kungliga barnen”, barn
gravar från olika släktled.

Tre gravkapell har byggts sedan slutet av 1700-talet. Fredrik 
V:s kapell stod färdigt på kyrkans södra sida år 1825, efter 51 års 
byggande. I gengäld blev kapellet ett helgjutet monument, där 
den vita, strama interiören med pelare och pilastrar är den första, 
större nyklassicistiska skapelsen i Danmark. Taket täcks av en 
kupol, ett drag lånat från antikens mausoleer.

Även Kristian IX:s kapell, på nordsidan, är hållet i ett nyklas- 
sicistiskt formspråk. Det stod färdigt 1924, strax innan den funk

tionalistiska arkitekturen 
och armerad betong eröv
rade Norden. Interiören sak
nar helt utsmyckning, med 
undantag för den marke
rade gesimsen - kranslisten 
- som spelar mellan de vita 
valven och stenväggarna.

När man träder ut ur kyr
kan faller blicken på Fred
rik IX:s vilorum, som ligger 
för sig självt i nordväst, i 
sluttningen ner från kyrkan. 
En enkel, åttkantig tegel
mur hägnar in gravmonu
mentet under bar himmel.

Så har även vår egen tid 
lagt sten till gamla tiders 
sten, följt en obruten linje 
ända från historiens och det 
danska kungadömets gry
ning. Domkyrkan står där 
som en bokstavligen unik 
översättning av fransk, go
tisk kalksten till danskt 
tegel, framvuxen ur kyrkans 
ökande makt och ställning i 
samhället. De kungliga grav
vårdarna speglar tiden från 
medeltidens riddarideal, via 
de pompösa monumenten 
över envåldshärskare fram 

till den konstitutionella monarkin, vars representanter vilar i 
betydligt enklare omgivningar. Här samsas feodalsamhället med 
enväldet och borgerlig parlamentarism. Här står var tid i sin 
dräkt, och ger sin bild av växlande religiösa och ideologiska före
ställningar om makten, döden och evigheten. På så vis är Roskilde 
domkyrka både ett monument över den tid då den uppfördes 
och en historisk bilderbok. Bara en bild saknas: ingen vet var 
Harald Blåtand - mannen som startade det hela - vilar. Hans 
namn och bild finns på en pelare i högkoret tillsammans med dom
kyrkans andra grundare, men hans grav har man aldrig funnit.

Fredrik V:s (1723-1766) kapell, ritat av arkitekterna C F Harsdorff och 

C F Hansen. Kungens porträtt skymtas på pelaren över sarkofagen han vilar 

i. Kvinnliga väsen - ”Danmark” och ”Norge” - begråter vilorummet så som 

de har gjort i två hundra år. Sarkofagen tillverkades av Danmarks främsta

bildhuggare på 1700-talet, J Wiedewelt under åren 1771-88. Med sin 

avskalade, vita interiör är kapellet ett av nyklassicismens främsta verk i 

Danmark. De rika relieferna och stuckarbetena är helt omålade, i linje med 

tidens uppfattning om antikens formspråk.
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Hällristningarna i Alta 

Urnes stavkyrka 

Bryggen i Bergen 

Bergstaden Røros



ALTA
Det var i Alta på våren 1973. Sprängarbasen Åge Nilsen hade 

tillkallats för att spränga bort ett stenblock i en trädgård. När han undersökte 
stenen, som kallades Storsteinen, för att bestämma hur han skulle borra för dynamiten, upptäckte 

han figurer inristade i stenens yta. En kort tid därefter fick två lekande pojkar i trakten syn på några streck 
och figurer på en berghäll. En kväll samma vår satte sig Isak Balladinför att njuta av ett pipstopp i solnedgången. 

I ljuset av de låga solstrålarna framträdde ristningar i berget framför honom. Snöbollen hade börjat rulla. 
Inom kort dök den ena hällristningen efter den andra upp ur sina gömmor i Altaområdet.

Fynden var sensationella, även i ett internationellt perspektiv, inte minst med tanke på 
deras ålder och läge. De äldsta visade sig vara ungefär 6 200 år gamla, från över

gången mellan äldre och yngre stenålder. De var belägna 800 kilometer 
norr om polcirkeln, på 70 grader nordlig bredd och 23 grader östlig.

Världsarvsområdet är sam
manlagt på 51 hektar. Här har 
man hittills funnit cirka 3 000 
hällristningar från 4 200 - 500 
år f Kr, fördelade på fem stör
re fält.

MÄNNISKAN 
OCH BILDEN 
Det äldsta kända fyndet som 
visar att människan har till
verkat annat än rena bruks
föremål är runt 300 000 år 
gammalt. För cirka 35 000 år 
sedan målades de första kända 
grottmålningarna i Frankrike 
och Spanien. Konstnärerna var 
antagligen människor som lev
de av jakt och fiske vid randen 
av inlandsisen, som då täckte

Forntidens människor högg in sina 

bilder tvärs över skårorna som den 

senaste istiden slipade in i berget. 

Man vet inte säkert huruvida häll

ristningarna ursprungligen var färg

lagda, men spår efter rödfärg har 

återfunnits vid flera ristningar.

stora delar av Europa. Något 
yngre är Europas äldsta häll
ristningar, ristade för omkring 
20 000 år sedan, även de i 
Frankrike.

Vartefter klimatet blev var
mare drog sig isgränsen bakåt. 
För mellan 10 000 och 11 000 
år sedan var också fjorden i 
Alta på norska Finnmarkskus- 
ten isfri. De äldsta spåren efter 
människor i Altaområdet är 
boplatserna på Komsafjället, 
från 7 000 årfKr.

De äldsta hällristningarna i 
Alta är alltså knappa 3 000 år 
yngre än de första boplatserna 
i området. Varför männis
korna ristade bilder i berget är 
en öppen fråga, men kanske 
kan man skönja svaret om man 
tittar närmare på bilderna.

Till höger: Himlen är hög där land 

möter hav längst ner i Altafjorden. 

Vägen till forntiden är belagd med 

en träspång och goda föresatser in

förframtiden.
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MOTIV
Gemensamt för alla ristningarna är att de återfinns på berghällar 
som sluttar mot havet, mellan 8 och 27 meter över dagens medel
vattenstånd. De flesta figurer är relativt små, mellan 20 och 40 
centimeter höga och motiven är för det mesta lätta att känna 
igen. Vi möter renhjordar, björn och älg. Och vi ser människor 
som är upptagna med olika aktiviteter; i båtar på jakt efter 
simmande renar eller på fiskafänge. Här finns människor på 
björnjakt, beväpnade med spjut och en man kommer vandrande 
på snöskor och lämnar spår efter sig längs berget. Men här finns 
också hemlighetsfulla, geometriska mönster och figurer som är 
svåra att identifiera. Motiven visar med all önskvärd tydlighet att 
ristningarna är utförda av ett jägar- och samlarfolk. Både moti
vens variationsrikedom och de många sammanhängande sce
nerna är dock ovanliga för nordiska ristningar med jaktmotiv.

Till vänster: Renen är det vanligaste motivet i Altas hällristningar.

Ovan: En sex tusen år gammal jaktscen startar med att jägaren driver ut 

björnen ur idet. Björnspåren runt det ovala idet tyder på att det är senvinter 

och ännu snö på marken. Spåren fortsätter ut ur bild i vänster nederkant. 

Jakten fortsätter på sidan 101.

Området längst ner i Altafjorden måste ha varit rikt på vilt, 
både köttdjur och pälsdjur, förutom sjöfågel, fisk och säl. Om det 
sistnämnda vittnar namnet på det största området, Jiebmaluokta 
- samiska för Sälbukten och omdöpt på norska till Hjemmeluft. 
Sjön däremot, med sin rika tillgång på fångstdjur, ser man 
mycket lite av i hällristningarna. Bara undantagsvis är sjöfågel 
avbildad, och den enda fisken, förutom lax, är en hälleflundra på 
en krok. Det är i första hand storviltet - ren och älg - som man 
ägnat uppmärksamhet. Stora kompositioner där man jagar 
vildren med hjälp av renhägn finns för evigt i berget. Scenen visar 
oss ett samhälle med stor förmåga till organisation och samar
bete. Dels skulle inhägnaderna byggas, dels skulle bytet fördelas 
rättvist. Man måste ha gjort upp planer och regler i förväg.

HÄLLRISTNINGARNAS INNEHÅLL 
Ristningarnas motiv är visserligen hämtade ur verkliga livet, men 
det är knappast det det handlar om. Enligt vad man vet i dag om 
de livsbetingelser som gavs, speglar avbildningarna inte männis
kornas vardag. Bilderna hade alldeles säkert en annan innebörd. 
Det handlar snarare om religiösa föreställningar och de frågor 
som vi alla ställer oss ibland. Vilka krafter är det som styr världen 
och våra liv?
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Problemet med hällristningarna, både i Alta och på andra 
platser, är att vi strängt taget inte vet någonting om tro och reli
gionsutövning bland de människor som utförde ristningarna. 
Om det har funnits kultplatser med gudabilder före, under och 
efter perioden med hällristningar så är dessa för länge sedan 
försvunna. Men figurerna i berget ger en aning om hur man tänkte.

Hällristningarna utfördes längs stränderna, där hav möter 
land och himlen är vid, i skärningspunkten mellan tre element, 
tre världar. Symboliserar dräktiga djur och fruktsamma kvinnor 
kanske fruktsamhetsriter? Både älg och ren förekommer ofta, 
bland annat har en rad båtar älghuvuden i stäven. Det förekom
mer också motiv som har tolkats som pålar med älghuvuden på. 
Scener med björnjakt före
kommer bara från den äldsta 
perioden, men björnkult är 
känd hos alla arktiska folkslag 
ända fram till det tjugonde 
århundradet.

En del av Altas motiv rista- 
des bara under avgränsade pe
rioder. När det gäller andra är 
det sättet att framställa dem 
som ändrat sig med tidens 
gång. Detta kan tyda på att ri
tualerna förändrats, att man 
bytt tro en eller flera gånger 
under de drygt 3 500 år som 
bilder ristades vid denna fjord.

HÄLLRISTNINGS- 
FOLKET
Ristningarna utfördes troligen 
med särskilda syften, i sam
band med ceremonier av olika 
slag. Bilderna ristades säkert 
av speciellt utvalda personer, 
kanske av dem som stod på särskilt god fot med det över
naturliga. Säkert är i alla fall att det nästan inte finns några andra 
spår efter dessa människor. Tiden och senare bebyggelse, inte 
minst under vårt eget århundrade, har utplånat det mesta. Men 
boplatsfynd visar att hällristningsfolket under vissa tider bodde 
i stabila hus på upp till 70 kvadratmeter. Under andra perioder 
följde de fasta flyttmönster efter årstiderna. Av fynden att döma 
bodde människorna i grupper om 20 till 30 individer utspridda 
på några få platser längs fjorden. Tillsammans var de knappast 
fler än några hundra personer. Ristningarna är koncentrerade till 
platser längst ner i fjorden, som säkert var gemensamma, rituella 
samlingsplatser för folk från både kustområdet och inlandet, 
under mycket lång tid.

Ristningarna i Alta ger en bild av ett samhälle som skiljer sig 
avsevärt från det som bronsåldersristningarna i Tanum skildrar. 
I Alta möter vi jägare med spjut och pilbåge, ett samhälle utan 
mäktiga gravvårdar, utan tecken på ett klassamhälle. I Tanum 
ställs vi inför väpnade män till fots och till häst, från en tid med 
imponerande gravsättningar där de sociala skillnaderna är tydliga.

DATERINGARNA
De skilda hällristningsfälten uppvisar en stor mångfald i 
utformningen av motiven. Bildframställningen varierar från det 
naturalistiska till geometriska och mycket stiliserade figurer. 

Bilderna tycks ingå i fyra olika huvudfaser. Ren, älg, båtar och
människor finns med i alla 
faser. Andra motiv försvinner 
eller tillkommer under de skif
tande faserna. Landhöjningen, 
som har pågått oavbrutet se
dan den senaste istiden, ger 
hållpunkter för ristningarnas 
maximala ålder. Höjden över 
havet styr alltså dateringen av 
de olika, stilistiska faserna, med 
de äldsta ristningarna överst. 
Denna fantastiska möjlighet 
till datering är unik för häll
ristningarna i Alta.

KONTAKT 
MOT ÖST OCH SYD 
Hällristningar av samma typ 
som de från Altas äldsta period 
- 4 200 till 3 600 f Kr - har på
träffats på flera håll, från Kola
halvön, Karelen och Onega- 
sjön i öster till Nord-Troms 
och Ångermanland i söder. 

Under den yngsta perioden, 1 100 till 500 f Kr uppvisar 
Altamotiven stark påverkan från söder. Båttyper av sydskandina- 
visk typ dyker nu upp i ett större antal. Söderut förekommer den 
båttypen i bronsålderns jordbrukarsamhällen. Somliga menar 
att den är en symbol för resan till dödsriket. En annan, och mer

Till vänster: Omkring 3 000 figurer har registrerats vid Alta. De flesta är 

från den äldsta fasen som arkeologerna menar kan dateras från cirka 4 200 

till 3 600f Kr. Typiskt för den perioden är bilder av jakt på ren, älg och björn. 

I förgrunden en ren som inte är färglagd.

Ovan: Skidåkaren med pilbåge på älgjakt är en av Norges äldsta skidåkare. 

Figuren hör till den yngsta fasen i Alta, perioden 1 100-500fKr.
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prosaisk tolkning, ser båtarna som maktsymboler. De var det 
främsta kommunikationsmedlet och av största betydelse för 
bronsimporten. De som ägde båtarna hade makt i samhället. Det 
är mer osäkert vilken symbolisk betydelse man ska lägga i att 
denna typ av båt ristas av dåtidens jägar- och samlarsamhälle i 
Altafjorden. Men det visar i alla händelser att det måste ha 
förekommit långvarig kontakt och kulturpåverkan längs hela 
norska kusten redan på den tiden.

Omkring 500 f Kr upphörde ristandet i berghällarna i Alta. 
Varför vet vi inte. Kanske berodde det på en ny världsbild och 
förändrad trosutövning. Vi vet att slutet på hällristningsperioden 
i Alta sammanfaller med att järnet tas i bruk i hela Norden.

Det samhälle, som hällristningarna var en del av, har försvun
nit i forntidens töcken och kvar finns bara ett svårtolkat budskap. 
Men hällristningarna i Alta ger, genom sitt stora antal, sin rika 
motivvärld och höga kvalitet, en unik inblick i människornas 
föreställningsvärld och det liv de levde. När nu bilderna har 
befriats från torv och mossa kan vi ännu se de skarpa konturerna 
efter ristarens hand i berget. Det är som om den sträcker sig mot 
oss, genom årtusendena.

Ovan: De flesta motiv är lätta att känna igen, men detta har kittlat fantasin 

i ovanligt hög grad. Både tält, halskedjor med björntänder, knippen med 

fisk, snaror och fruktbarhetssymboler har föreslagits.

Till höger: Björnspåren på sidan 97 kan följas hit. Runt björnarna står 

jägarna, den störste redo med spjut, de övriga med spända bågar. Björnjakt 

har aldrig varit ofarligt, och krävde samarbete redan på den tiden.
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U UN ES
Djupt inne vid en av Sognefjordens sidoarmar, ungefär 140 kilometer 

från f ordens mynning, står Urnes stavkyrka. Den byggdes troligen före 1150 och är 
världens äldsta träkyrka. Den tjärade stavkyrkan ligger en bit upp från stranden, med vid utsikt över 

Ornesbygden och Lustraforden nedanför. På hösten, när den kyliga dimman ligger tjock över forden, avtecknar sig 
kyrkan som en fäderlätt skugga, inslagen i silkepapper. Så med ens lättar dimmorna och kyrkan står rak och hög, 

i skarp siluett mot solljuset och diset nedanför. Den lilla kyrkan har något att berätta för oss, med sin 
placering mellan ford och fäll, förhistorisk tid och nutid. Men den bakgrund kyrkan en gång 

hade, samhället och byggnadstraditionen som skapade den kan vi bara få glimtar av.

I dag är Ornes en avlägsen 
bygd, om man kommer med 
bil från de stora städerna. Men 
man behöver bara gå tillbaka 
till början av vårt århundrade 
så var det fjorden som var den 
viktigaste färdvägen. Landska
pet längs fjorden har varit en 
rik jordbruksbygd och fjorden 
var vägen till havet och världen 
utanför. Från Skjolden längst 
ner i fjorden har vägen sedan 
gammalt gått över fjället till 
Gudbrandsdalen och Østlandet.

Trots sin blygsamma storlek 
är Urnes stavkyrka den mest 
särpräglade och den utan tve
kan rikast utsmyckade av de 27 
norska stavkyrkor som finns 
bevarade från medeltiden. Bygg
naden är den sista i en hel rad 
tidigare kyrkor på samma plats 
och uppfördes troligen som 
privat kyrka åt den mäktiga 
stormannaätten på Urnes. I 
Sverres saga nämns Gaut från

Kyrkans tak och mittrumsväggar är 

klädda med tjärade spånor. Fönst

ret togs upp på 1600-talet och släp

per in ljus över predikstolen.
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Ornesi som en av kung Mag
nus Erlingssons män i slaget 
på Bergens Våg år 1181. Senare 
nämns medlemmar av släkten 
i samtida sagor som aktiva an
hängare av baglerpartiet, kyr- 
kopartiet, i inbördesstriderna 
i slutet av 1100-talet. Godset 
Urnes bestod under hela med
eltiden, med flera olika ägare. 
Kyrkan nämns första gången i 
skriftliga källor 1323, där den 
omtalas som sockenkyrka, med 
Sogns minsta församling.

Framför kyrkans huvudin
gång i väster finns en öppen 
svalgång, som ursprungligen 
gått runt hela kyrkan. Byggna
den består av två huvuddelar, 
långhuset i väster och koret i 
öster. Båda har den för stav
kyrkorna typiska formen som 
höjer sig i etapper i mitten. 
Nuvarande takryttare är från 
1600-talet. Längst österut bygg
des koret under samma tid.

Till höger: Portalen i norra väggen 

och de två utsirade väggplankorna 

är äldre än kyrkan. De snidades 

under senare halvan av 1000-talet.
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DJURKAMP OCH DJURSTIL
Kyrkan är en av de få norska medeltidskyrkorna som även har 
en ingång från norr. Den inramas av en monumental, snidad 
portal utan motstycke i europeisk medeltidskonst. Den klöver- 
bladsformade portalen omges av en dekor i djup, nästan tre
dimensionell relief. Dörren är smyckad med samma sniderier, 
men här är relieferna grundare. Längst ner på portalens vänstra 
sida finns ett fyrfotadjur - möjligen ett lejon - som strider med

ormar. Djurornamenten slingrar sig i åttor och öglor upp längs 
portalens sidostycken. Över öppningen biter två ormar sig fast i 
varandra i genombruten relief. Liknande sniderier finns på två 
andra väggplankor på nordväggen och korets nordöstra hörn
stolpe. Både portalen och plankorna är avhuggna med yxa nertill, 
något som förmodligen skedde då de sattes upp i den nuvarande 
kyrkan. Också långhusets västgavel har samma typ av sniderier, 
de enda kända och bevarade figurativa gaveldekorationerna på
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någon norsk stavkyrka. Tillsammans med en del annat bygg
nadsmaterial härstammar dessa ypperliga hantverksarbeten från 
en av de tidigare kyrkorna på platsen — antagligen från den se
nare halvan av 1000-talet.

Urnes norrportal har gett namn åt urnesstilen, en typ av dekor 
som kom att användas i hela Skandinavien, bland annat på ett 
stort antal svenska runstenar från samma period, till exempel 
den som markerar den gamla kungsgården på Adelsö, mitt emot 
Birka. Urnesstil förekommer också på de brittiska öarna, huvud
sakligen i bokillustrationer. Men Urnes stavkyrka är det enda 
bevarade exemplet på att stilen har använts i tredimensionell och 
monumental skala. En rad fragment av byggnadsdekor och 
portaler är funna i både Sverige, Danmark och Norge, men ingen 
som verkar ha varit av samma kvalitet som Urneskyrkans.

Till skillnad från Ornamentiken i de övriga bevarade stav

kyrkorna är urnesstilen en renodlad djurstil, helt utan växtmotiv 

som rankor och blad. Den leder direkt tillbaka till en äldre nor

disk motivvärld med kämpande djur i Ornamentiken.

Bildinnehållet och de symboliska innebörderna i Urnespor
talen är omdiskuterat. Urnesportalen med sitt fyrfota djur som 
angrips av ormar kan ses som kampen mellan de goda och de 
onda makterna. Det fyrbenta djuret kan vara ett lejon som i 
kristen konst ibland representerar det goda, medan ormarna är 
ondskan. En vanlig uppfattning är att portalernas ornamentik 
har ett hedniskt ursprung, de skulle vara en kompromiss mellan 
kyrkan och de nyligen omvända nordborna. Frågan är hur pass 
sannolikt det vore att kyrkans män accepterade hedniska motiv 
på en kristen byggnad. Och eftersom motiven på Urnesportalen 
förekommer även i samtida skandinavisk och europeisk konst 
kan det knappast sägas att de speglar en speciell, hednisk före
ställningsvärld. Frågan kvarstår varför Urnesportalen saknar spe
cifikt kristna motiv, när kyrkans män i andra sammanhang lade 
stor vikt vid bildens betydelse för att stärka och sprida den krist
na tron. En förklaring kan vara att kyrkobyggnaderna helt enkelt 
fick samma typ av utsmyckning och härskarsymboler som 
hövdingasäten och andra av samtidens praktbyggen.

Kyrkan ligger på krönet av den bergsrygg som skjuter ut i Lustr af] orden, 

Ornes. Kyrkans profil är nästan oförändrad sedan 1100-talet. Från höger 

(väster) till vänster (öster) ses först svalgången framför kyrkan. Långhuset 

utgör kyrkans huvudvolym. Därefter följer koret som utvidgades med en 

tillbyggnad åt öster på 1600-talet. Både långhus och kor har ett upphöjt 

mittskepp som ger kyrkan dess karaktäristiska etageform med tak över tak.



Denna sida: Den utsirade stol

pen, korets hörnstav i nordväst, 

har samma dekor som portalen 

i norr. Bilden visar hur hörn

staven är nerfälld över väggsyl- 

larna som korsas därunder. Till 

höger sticker den östliga grund

bjälken fram, stavkonstruktio

nens understa ramverk som he

la konstruktionen vilar på. Alla 

byggnadsdetaljer är tillverkade 

med yxa och kniv och smyckade 

med hyvlade profiler.

Till höger: Detalj av nordpor

talen. Detfyrbenta djuret, kan

ske ett lejon, i kamp med ormar. 

Motivet är möjligtvis det sam

ma som på Jellingstenens ena 

sida, även om utformning och 

material skiljer sig. Både den 

tekniska och konstnärliga kvali

teten imponerar. Träet är prak

tiskt taget helt utan sprickor. 

Portalen är anmärkningsvärt 

väl bevarad trots sin ålder på 

ungefär 900 år.

BYGGNADSTRADITIONER I STEN OCH TRÄ 
Även kyrkorummet är rikt dekorerat i mycket hög konstnärlig 
och hantverksmässig kvalitet. De fristående stolpar som bär upp 
mittrumsväggen och takstolen har bärande bjälkar överst. 
Därunder har de fyrkantiga kapital med figurer och fabeldjur. 
Både dekoren och hantverkstekniken bär andra kännetecken än 
norrportalen. Motiven är omisskännligt romanska, i den stil de 
förekommer i stora delar av Europa från 1100-talet. Men här i 
Urneskyrkan är de skapade i trä. Dekoren är skuren i platt, två
dimensionell relief, som avslöjar en stadig hand och säker form
känsla. Motsvarande kapitaler och arkitraver finns även i andra 
bevarade stavkyrkor, men där är kapitälerna och stavarna stramt 
smyckade med enkla profiler, markerade med svarta konturer. 
Ingen kvarvarande stavkyrka visar upp samma påkostade och 
praktfulla utsmyckning som Urnes, knappt ens någon av de 
gamla stenkyrkorna i landet. Undantaget är de äldsta bevarade 
delarna av domkyrkorna i Stavanger och Trondheim. Arbetena i 
Urnes har utförts av människor väl bevandrade i tidens inter
nationella strömningar som har kunnat överföra formspråket 
från sten till trä. Kyrkorum
mets likhet med en treskep- 
pig stenbasilika är tydlig 
och avsiktlig. Den under
stryks av de profilerade arki
traverna, valven mellan sta
varna. Men likheten är bara 
ytlig, till sin konstruktion 
har stavkyrkor med upphöjt 
mittparti inte mycket ge
mensamt med en basilika.

STAVKONSTRUKTIONEN
Urneskyrkan är uppförd i stawerk - stav är fornnorska för stolpe 
- och är en av de endast 28 bevarade medeltida stavkyrkorna i 
världen. Av dessa är 27 norska.

Stavkonstruktionen är en teknik med en stenfot i botten på 
vilken grundbjälkar ligger i kors. På deras ytterändar ligger 
bottensyllarna med knutade hörn. Överst på hörnen står verti
kala hörnstavar som sammanbinds i toppen med överliggare. På 
dessa vilar sedan takstolarna. Detta är stavkyrkans bärande 
konstruktion. Ytterväggarna bildas av stående plankor, falsade i 
varandra, vars ändar tappas in i de liggande bottensyllarna längst 
ner och i överliggarna i toppen. Tillsammans bildar dessa ele
ment stavverkets grundprincip.

Urnes har dessutom ett upphöjt mittparti i flera etager, i likhet 
med flera andra stavkyrkor. Denna typ kallas pelarstavkyrkor. 
Dessa kännetecknas av ett antal fristående stavar, mittrums- 
stavarna, inne i kyrkorummet, som skapar en omgång mellan 
sta-varna och ytterväggarna. Stavarna, som stöttar upp tak
stolarna, är nerfällda i grundbjälkarna. Hela konstruktionen är

ett väl-proportionerligt 
och effek-tivt bärande och 
förstär-kande system som 
består av mer än tusen 
olika delar. Tekniken måste 
ha sprungit ur en hant- 
verkstradition med lång 
erfarenhet och har krävt 
en välplanerad byggnads- 
process med högt kvali
ficerade och profes-sionella 
fackmän.
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STAVKYRKANS URSPRUNG
Frågan om stavkyrkornas ursprung har intresserat forskare och 
allmänheten ända sedan kyrkorna blev skydds- och forsknings
objekt i början av 1800-talet. Ända från början har Urnes haft en 
särställning. Stavkyrkornas särdrag och synbart isolerade ställ
ning i europeisk arkitekturhistoria har gett upphov till en rad teo
rier genom åren. Tidigare sågs stavkyrkorna som ett rent norskt fe
nomen, men de senaste femtio årens forskning har gett oss en 
annan bild. Vid de arkeologiska utgrävningar som gjordes i Urnes 
åren 1956-57 fann man spår under den existerande kyrkan som 
tyder på att där stått två andra kyrkor tidigare. De återanvända 
byggnadsdelarna i Urneskyrkan härrör sig från en av dessa.

Stolphål och byggnadsmaterial har också återfunnits under 
andra kyrkor, både i Skandinavien och på kontinenten. På Got
land finns betydande lämningar från flera stavkyrkor som haft en 
portal eller annan dekoration i urnesstil. Dessa har delvis kunnat 
rekonstrueras. Konstruktionen har varit primitiv, med stavarna 
delvis nergrävda i jorden, i stället för vilande på stengrund. De 
många fynden av stolphål och nergrävda väggar visar att stav
kyrkan på Urnes bygger på en ursprungligen nordvästeuropeisk 
tradition som leder tillbaka till förhistorisk tid.

Nackdelen med träbyggen nergrävda i marken är risken för 
röta. Förutsättningen för hållbarhet var att man kunde lyfta den 
bärande konstruktionen från marken. Urnes är det hittills äldsta 
kända exemplet på stengrund, men lösningen var säkerligen väl 
känd när kyrkan byggdes. Välawägda proportioner och ett solitt 
utförande vittnar om erfarenhet och väl inarbetat hantverk. Möj
ligen uppstod stavtekniken med grundbjälkar och väggplankor i 
slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet, men de liggande bot- 
tensyllarna var en teknik som användes redan på romartiden, vil
ket avbildningar på Trajanuskolonnen i Rom, från 113 e Kr, visar.

I dag hänvisar somliga forskare till tidig engelsk träarkitektur 
som möjlig utgångspunkt. Andra talar om en helt norsk kon
struktion för att möta kravet på hållbarhet för träkyrkor. För i 
motsats till större delen av Västeuropa ersatte inte norrmännen 
trä med sten till kyrkor. En stor del av orsaken finns säkert i skilda 
ekonomiska och befolkningsmässiga förutsättningar. Sten och 
murbruk var dyrare och mer arbetskrävande än trä. Kultur
konservatism kan också ha spelat roll. Men ingen vet fortfarande 
hur och när stavkyrkorna fick den avgörande förbättringen, med 
bottensyllar på grundbjälkar i stället för i marken.

KYRKORUMMET OCH INVENTARIERNA 
Stavkyrkan på Urnes intar en särställning i norsk och europeisk 
arkitekturhistoria. Men kyrkan är inte bara ett byggnadsmonu- 
ment, här finns också bevarat en, för norska förhållanden, 
ovanligt stor mängd av medeltida inventarier. Över koröpp
ningen hänger ett krucifix med en Johannes- och en Mariafigur 
på ömse sidor, en så kallad kalvariegrupp. Detta är den förnämsta

av dem som finns bevarade i Norge från romansk tid. Fram till 
mitten av förra århundradet innehöll kyrkan också andra cen
trala verk i medeltida, skulptural träkonst från Norge. Både en 
Maria- och en Olavsfigur samt ett utskuret ”munkhuvud” från 
kyrkan finns i dag på Historiska Museet i Bergen. Helgonfigu
rerna var antagligen placerade på mindre sidoaltare, som man 
funnit spår efter på ömse sidor om koröppningen. De medeltida 
ljusbärarna finns ännu på plats, med ljuskronan i skeppet, den 
båtformade, smidda altarljusstaken samt två ljusstakar i emalje
rad brons från Limoges i Frankrike. I koret står en av de få beva
rade norska stolarna från perioden, den så kallade biskopsstolen. 
Kyrkan har varit så rikt smyckad att man knappast såg maken i 
en vanlig sockenkyrka på den medeltida landsbygden.

Till vänster: Kyrkorummet sett från läktaren i väster.

Ovan: Alla mittrumsstavar har sköldformade fält - tärningskapitäl — med 

sniderier, här en biskop med hatt och stav

Nästa uppslag:

Till vänster: Koret med altaret från senare tid. De två enkla ljusstakarna är 

från 1200-talet tillverkade av emaljerad brons i Limoge i Frankrike.

Till höger: Kyrkan är liten, dopfunten är ett mässingsfat i en järnringfäst 

på korets mittrumsstolpe.
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EFTER REFORMA
TIONEN 1537 
Altartavlan, predikstolen med 
sin himmel och de inbyggda 
kyrkbänkarna är ett resultat 
av reformationen och kom 
på plats på 1600-talet. Den 
färgglada väggdekoren med 
helgonframställningar och 
växtmotiv är typisk i norska 
kyrkor från denna period.
Fönstren i den södra väggen 
stammar också från den här 
tiden. De ursprungliga ljus
öppningarna, små gluggar 
högt upp i tornet, släpper 
fortfarande in ljus i söder.
Öppningen mot väster är från 
medeltiden, men själva fönst
ret är av relativt sent datum.

Två mittrumsstavar mot 
koret har kapats av i senare 
tid. För att stabilisera bygg
naden ersattes de med de 
nuvarande tvärstöttorna. In
greppet kan möjligen ha be
rott på behovet av utrymme 
för ett sidoaltare.

Sådan som kyrkobyggna
den står i dag har den bara 
blivit obetydligt förändrad 
under de senaste trehundra 
åren. Med reformationen kom nya inventarier och annan vägg
dekor, men ingen genomgripande förändring av den medeltida 
kyrkobyggnaden genomfördes. Kyrkans sällsynt väl bevarade 
renässansinteriör står som en kontrast till medeltidens rikt 
dekorerade stavkonstruktion, och skänker kyrkorummet dess 
helt unika atmosfär.

I samband med reformationen år 1537 lade kronan under sig 
alla kyrkor och kyrkohemman. För att stärka statsfinanserna i 
samband med de nordiska krigen på 1700-talet, såldes ett stort 
antal kyrkor med mark över hela landet. Prästen Christoffer

ENASTÅENDE 
KYRKOARKITEKTUR 
Omkring år 1350 - vid tiden 
för digerdöden - fanns unge
fär 1 300 kyrkor i Norge och 
upp emot 1 000 av dessa bör 
ha varit olika typer av stav
kyrkor. Räknar man med för
nyelse och ombyggnad av 
gamla kyrkotyper byggdes 
det nog runt 2 000 stavkyr

kor i Norge under medeltiden. Hur många som kan ha byggts i 
andra länder finns ingen beräkning av. Bara 28 återstår, med 
Urnes som den utan jämförelse viktigaste och främsta. Om den 
kanske hade en jämbördig like under medeltiden vet vi inget om, 
vår tids kunskap om stavkyrkorna bygger på ett mycket litet urval.

Av Nordeuropas en gång så talrika och mångfaldiga träbygg
nader finns bara en bråkdel kvar i dag. Stavkyrkan på Urnes är ett 
fantastiskt exempel på hur träet som material kunde användas för 
att uppföra prisade prestigebyggen åt samhällets toppar. Den är 
dessutom ett unikt bidrag till Europas och världens arkitekturarv.

Munthe köpte Urneskyrkan 
år 1723 och den var sedan i 
privat ägo ända till 1881. Då 
blev Urnes nerlagd som egen 
kyrksocken och inlemma
des med Solvorn. Fortids
minneforeningen köpte kyr
kan samma år och har varit 
dess ägare allt sedan dess.

Under åren runt 1900 ge
nomfördes en mycket var
sam renovering av kyrkan och 
därefter har bara smärre 
underhållsarbeten utförts. 
Kyrkogården används fortfa
rande av traktens befolkning, 
men själva kyrkan har inte 
varit i allmänt gudstjänst
bruk sedan Ornes församling 
avvecklades.

Ovan: Det så kallade ”Munkhuvudet” från Urnes. Möjligen ett fragment 

av en helgonfigur från ett tidigare sidoaltare, nu på Historiska Museet i 

Bergen, tillsammans med en Madonna och en Olavsfigur från kyrkan.

Till höger: Ingångsdörren i väster är fortfarande rikt smyckad med smides- 

järnsbeslag från medeltiden. Märken efter försvunna delar syns än i träet.

Nästa uppslag: Kyrkorummet ger ett sammansatt intryck. Bänkar, 

predikstol med himmel, de inbyggda stolarna, korskrank och altare haralla 

tillkommit under 1600- och 1700-talen. Mittrumsstolparna med sina stöd

bjälkar mot ytterväggarna står som en krans runt om. De profilerade och 

svärtade valvbågarna mellan stolparna är effektfulla imitationer av samtida 

stenarkitektur, trots att stavkyrkans konstruktion är helt annorlunda och unik.
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”Det brenner i Søstergårdene på Bryggen!” Brandkåren i 
Bergen fick lännetpä kvällen den 4 juli 1955 och bilarna som ryckte ut, 

rapporterade snart om en storbrand. Motsvarande rapportering kom även från den gamla 
brandstationen på Skansen på fjällsidan. De gamla trähusen brann kraftigt, och gnistregnet startade flera 

mindre bränder. Civilförsvaret, frivilliga och värnpliktiga - och dessutom engelska sjömän på 
flottbesök - deltog i släckningsarbetet. När elden hade brunnit ut låg en tredjedel av 

Bryggen i aska, en katastrofsom bara mildrades av att ingen människa miste livet.

Den kulturhistoriskt värde
fulla bebyggelsen var en gång 
själva navet i norsk utrikes
handel. Huslängorna, med sina 
typiska spetsiga gavlar, har un
der århundradenas lopp varit 
sjöfararnas första möte med 
staden, själva symbolen för 
Bergen. De ligger längs Vågen, 
den innersta viken och hamn
platsen. Branden år 1955 var 
inte den första i Bryggens his
toria, och inte heller den sista. 
Men efter den branden star
tade de arkeologiska utgräv
ningarna av brandtomterna, 
utgrävningar som kastade nytt 
ljus över Bryggens och Bergens 
historia. Det är historien om 
oräkneliga bränder, katastrofer 
som i allmänhet nedtecknades 
av samtiden. Minst sju gånger 
har Bryggen brunnit, och lika 
ofta har den byggts upp igen. 
Dagens Bryggegårdar uppför
des efter branden år 1702. Ska 
man se något positivt i de

De höga byggnaderna innehåller 

magasin och bostäder, och sträcker 

sig från Vågens kaj till Øvregate.

många bränderna så ger de i 
alla fall arkeologer och histo
riker möjlighet att tidsbestäm
ma sina fynd i förhållande till 
de olika brandlager som grävts 
fram efter den sista branden på 
Bryggen.

STADEN BLIR TILL 
Enligt den isländske skalden 
Snorre Sturlasson, som levde 
på 1200-talet, grundades Ber
gen under Olav Kyrres rege
ringstid. Men frågan om Ber
gens tillkomst har under årens 
lopp varit omdiskuterad bland 
fackfolk. Växte staden fram ur 
en redan befintlig boplats vid 
stranden längst ner i Vågen, 
eller grundades den på jung
frulig mark längre bort?

Pollenanalyser gjorda i när
heten av Bryggen antyder att 
skogen röjdes, och att man

Till höger: Bebyggelsen ligger gavel 

vid gavel som den har gjort sedan 

medeltiden. Öppningen i fasad- 

längan avskiljer den övre, återupp

byggda delen från 1970-talet från 

den äldsta delen nederst.
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höll husdjur här så långt tillbaks i tiden som under yngre sten
åldern. Möjligen bedrevs också jordbruk vid tiden runt Kristi 
födelse. Gamla lerlager med organiskt avfall, från 600-700-talen 
kan tyda på nya verksamheter och en större bosättning. Sam
mantaget pekar detta på att det möjligen kan ha förekommit 
kontinuerlig aktivitet i strandzonen vid Vågen ända tillbaka till 
vendeltid, cirka år 600-700 e Kr.

Bergens livsnerv var handeln. Stadens tillväxt genom 1100- 
talet berodde både på kungamakten och kyrkan. Ute på Holmen 
står Håkonshallen och Rosenkrantztornet som minnesmärken 
över traktens storhetstid, då kungaresidens, domkyrka, kungligt 
kapell och ett kloster låg sida vid sida. Staden blev dessutom 
biskopssäte ungefär år 1100. Arrenden, skatter och tionde till

kung och kyrka betalades in natura. Allt detta samlades in och 
det som inte förtärdes omsattes och byttes till andra produkter.

De första akeologiska spåren efter tätare bebyggelse på Bryg
gen kommer från den första halvan av 1100-talet. Stranden gick 
in i en bukt och vattnet nådde ungefär till den bakre randen av 
den nuvarande Bryggebebyggelsen. I närheten av Mariakyrkan 
har man funnit lämningar av byggnader - hus och sjöbodar - 
som stått på pålar. Strandzonen var långgrund och delvis belagd 
med sten för att underlätta lastning och lossning, innan man 
byggde bryggor och kajer.

Nästa uppslag: Fasaderna uppfördes efter branden 1702, med ändringar 

från 1800-talet. Två av fastigheterna har bevarade figurer.
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Varje Bryggefastighet var en 

egen enhet, med kajplats, maga

sin och lastkran. Huslängorna 

gick i obrutna led ända till 

Øvregate. I slutet på varje länga 

fanns samlingslokaler med sten

källare och eldstad. Bara här 

var det tillåtet att tända en hra

sa. Rummen i husen var oupp

värmda men i lokalerna eldade 

man från slutet av oktober till 

mitten av april.

DEN ÄLDSTA BEBYGGELSEN
Den äldsta bebyggelsen låg vid Stretet - dagens Øvregate. Sjö
bodarna låg antagligen sida vid sida, med passager mellan var
annan bod. Detta påminner om stadsplanerna i både Birka och 
Visby, vilket kan tyda på en medveten och välplanerad indelning 
i tomter. Mycket talar för att kungamakten, som markägare, stod 
bakom planerna, men det är inte med säkerhet belagt.

En rad timrade, stenfyllda kistor på sjöbottnen vittnar om en 
systematisk utvidgning av Bryggen under 1100-talet. Vartefter 
kraven på utrymme ökade flyttades kajen och bebyggelsen ut på 
utfyllningar i Vågen. De äldsta byggnaderna är byggda i uråldrig 
stavteknik med stående väggplankor, men så småningom byggde 
man allt fler knuttimrade hus med utvändiga svalgångar, eller 
loft. På så vis uppstod huslängorna mellan Øvregate och Vågen.

Varje husrad bestod av flera stugor, så småningom med både 
två och tre våningar. Stormän, kyrkan, klostret och kungen fanns 
bland gårdsägarna på Bryggen. Gårdarna kunde också ha flera 
ägare i ett omfattande del- 
ägarskap. Såväl den en
skilda gården som de olika 
rummen hade sina klart 
avgränsade funktioner. Elär 
fanns både lagerlokaler och 
bostäder, de senare som re
gel på andra och tredje vå
ningen. Mellan varannan 
husrad gick en gränd som 
blev övertäckt genom sval
gångarna på husens utsidor.
Sist i huslängorna låg ge
mensamma samlingsloka

ler eller krogar. På grund av brandfaran var det bara här man fick 
lov att göra upp eld.

I dessa lokaler samlades folk efter arbetsdagens slut för att äta 
och umgås - och inte minst dricka, om man ska tro somliga 
samtida källor. Kung Sverre till exempel, skrädde inte orden i sitt 
angrepp på tyskarnas vinimport och stadsbornas omfattande 
dryckesvanor. Runstavar från Bryggen ger också entydigt besked: 
”Gyda seier du skal gå heim” står det på en stav. Och Gyda kände 
tydligen sin man väl och anade vad klockan var slagen, för på 
staven finns också några streck som inte ens runexperterna har 
lyckats tyda. Kanske har den hemkallade försökt kreta ner ett 
svar. ”Nå er det stort ståk og styr” berättar en annan stav och 
förmedlar en ögonblicksbild genom århundradena.

Särskilt under vinterhalvåret bör det ha varit trängsel här. 
Utan uppvärmning och ljus var bryggestugorna säkert inte det 
minsta hem trevliga, både råkalla och mörka, med allsköns ljud 
och lukter från avträden, hamnbassängen och inte minst varu

lagren, där torkad fisk tidvis 
dominerade. Invånarna var 
socialt blandade under sam
ma tak, om än inte i samma 
säng eller alkov. Fynd av lek
saker vittnar om att familje
livets fröjder var en del av 
det dagliga livet på Bryggen.

Omkring år 1200 var 
Bergen Norges absolut stör
sta och viktigaste stad, med 
handelsförbindelser med 
hela Nordsjö- och Öster
sjöområdet.

Till höger: Bryggefastigheterna 

var antingen enkelgårdar med 

bara en husrad, som Enhör- 

ningsgården på förra bilden, 

eller dubbelgårdar som Breds- 

gården här. Dubbelgården har 

en passage för folk och varor 

mellan husraderna. Här var det 

trångt när Vågen låg full av bå

tar som skulle lastas och lossas 

och varor som skulle forslas 

fram och tillbaka.
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STADEN OMKRING 1300
När 1200-talet randades löpte en sammanhängande kaj framför 
hela bebyggelsen, som låg vägg i vägg, med gavlarna vända ut 
mot Bergens bukt, från den gamla kungsgården Holmen - det 
nuvarande Bergenshus - i norr till det lilla näset Bryggesporen i 
söder. I stadens äldsta tid gick strandlinjen innanför Korskyrkan, 
ända uppe vid S:t Olavs kyrka, den nuvarande domkyrkan. 
Magnus Lagabøters stadslag från 1270-talet med sina detaljerade 
bestämmelser för staden ger även en bild av Bryggens stadsplan. 
Den 300-400 meter långa raden av sammanhängande fasader 
bröts bara av fem öppna allmänningar, som låg som brandgator 
mellan gårdarna. Längst ut låg Mariaallmänningen, i dag Dreggs- 
allmänningen. En bit längre in låg Buaallmänningen och Breida- 
allmänningen, som båda har blivit bebyggda mellan Brygge- 
gårdarna i senare tid.

Nikolaikirkeallmänningen existerar ännu och utgör i dag syd
gränsen för den äldsta bevarade delen av Bryggen. Här låg stadens 
rådstuga och vinkällare och så småningom också Köpmanshuset, 
sedan Tyska kontoret hade upprättats omkring år 1360. Det 
omnämns första gången år 1450 och var säte för Hansans admi
nistration i staden.

Närmast Bryggesporen gick Autaallmänningen, där Vetrlids- 
allmänningen ligger i dag. På baksidan avgränsades Bryggen av 
Øvrestreten - dagens Øvregate - där olika hantverkare tilldelades 
platser, grupperade efter yrke. Längs gatan låg inte mindre än sex 
kyrkor, av vilka bara en enda återstår, Mariakyrkan i norr. Den 
var å andra sidan den allra ståtligaste och blev under Hansatiden 
församlingskyrka för de tyska köpmännen på Bryggen. Den sista 
gudstjänsten på tyska firades där så sent som på 1880-talet.

När Nordlandsfar arna kom seglande under stämmotiden på 
sommaren, låg båtarna tätt vid Vågen. De som fick möjlighet att 
komma ända in till kajen måste lägga till med stäven inåt, för att 
så många som möjligt skulle få plats. Skogen av master sällade 
sig till kranarna på kajen. De slog an tonen i alla aktiviteter längs 
kaj och i Bryggens hus och här måste ha varit ett hektiskt och 
myllrande liv. Här möttes folk från Finnmark och Troms i norr 
och danskar, engelsmän, holländare och tyskar från söder. Hit 
kom resande från Island och Grönland i väster och de träffade 
svenskar, gotlänningar och balter från öst. Kanske en och annan 
ryss också förirrade sig hit.

Fisk och fiskeprodukter var från slutet av 1100-talet och i mer 
än sju århundraden framåt själva ryggraden i exporten från 
Bergens hamn. I motsvarande grad var spannmål den främsta 
importvaran. Först engelskt vete, och efter 1300-talet tysk och 
baltisk råg. Men lerkärl och annat förvaringsmaterial som arkeo
logerna funnit vittnar också om en mer lyxbetonad import, som

Utsikt från en svalgång på Svendsgården mot den bakre bebyggelsen på 

Bellgården. Husen längs Øvregate, det gamla Stretet, skymtar i bakgrunden.
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rhenskt vin och andra delikatesser. Analyser av dåtidens latriner 
avslöjar en matsedel som bland annat innehöll fikon och andra 
produkter som inte kan ha vuxit under Nordens sol. Altarskåp 
och andra kyrkliga föremål från tyska och holländska verkstäder 
finns ännu i många kyrkor längs norska kusten - fiskhandeln 
försåg befolkningen även med andlig spis.

HANSATIDEN
De första tyska köpmännen etablerade sig på Bryggen på 1230- 
talet. Utlänningar hade inte tillstånd att bo i staden utanför 
sjöfartssäsongen under sommarhalvåret, men år 1278 fick tyskar
na särskilda privilegier. De tillerkändes rätten att även stanna på 
vintern, att göra upphandlingar i staden och gavs dessutom 
rätten att bärga förlista skepp. Samtidigt förbjöds utlänningar att 
segla norr om Bergen eller till västerhavsöarna, vilket stärkte 
Bergens ställning som exporthamn.

Tyska köpmän fick efter hand en allt mer dominerande ställ
ning i Bergens handel, vilken ytterligare förstärktes efter diger

döden 1350. Strax därefter slog sig de nordtyska handelsstäderna 
samman i det mäktiga Hansaförbundet. För att bevaka dess 
intressen förlädes utlandskontor till Brügge, London, Novgorod 
och Bergen. Under 1300- och 1400-talen var tyskarna allenarådan- 
de på Bryggen, som sedan under lång tid kallades Tyskebryggen. 
Norska köpmän höll till på andra sidan av Vågen, Strandsidan.

Tyska kontoret i Bergen leddes av en ålderman, vald av de 
tyska köpmännen. Tyskarna höll sig med sin egen, interna lag
stiftning och utgjorde ett tydligt avgränsat samhälle, helt skilt 
från det norska. Åtskillnaden underströks av att detta var ett helt 
igenom manligt samhälle, eftersom tyskarna inte hade tillstånd 
att gifta sig. Lärlingar kom från tyska städer och kunde stiga i 
graderna till köpmän i de tyska handelshusen. På så vis gav 
systemet möjlighet till social rörlighet i en tid med skarpa gränser 
mellan de olika samhällsskikten. Efter avslutad tjänstgöring 
kunde de återvända hem som aktade män och bilda familj. I hem
städerna hade bergenfararna egna gillen, som ytterligare stärkte 
köpmannaintressena. Tyska kontoret fastställde köp- och säljpriser, 
och de enskilda firmorna avlönade fiskare längs hela norska kus
ten. Spannmålsprodukter och utrustning levererades på kredit, 
med nästa års fångst som garanti. På så vis skapade köpmännen 
ett nät av underleverantörer, bundna av utestående skulder.

Grundbulten i systemet var Hansans monopol på handeln 
med östersjörågen, och ett vitt förgrenat nät av handelsplatser 
och samarbetspartners. Dessutom hade man god tillgång på 
kapital och krediter och inte minst en ytterst professionell admi
nistration och förfinade räkenskapsmetoder. Under medeltiden 
bodde det uppemot 1 000 tyskar i Bergen, men antalet fördubb
lades på somrarna. Bland dessa fanns många hantverkare som med 
tiden antog bergensiskt borgarskap. Under samma tid hade själva 
staden en sammanlagd befolkning på ungefär 7 000 personer.

Hansans maktställning i Nordeuropa bröts mot slutet av 
medeltiden, bland annat blev hansestäderna av med spannmåls- 
monopolet. Norska köpmän började slå sig fram samtidigt som 
allt fler tyska köpmän antog norskt medborgarskap. År 1615 
fanns det 119 tyska fastigheter i Bergen, år 1736 bara 17 stycken. 
Tyska kontoret i Bergen stängdes 1754, då norska och tyska 
köpmän tillsammans upprättade Norska kontoret, som senare 
blev Bergensiska kontoret. Där pågick verksamheten ända tills 
kontoret slutgiltigt lades ner år 1899. Efter mer än femhundra år 
hade det gamla handelsmønstret konkurrerats ut av nya städer, 
ångbåtar och den framväxande fiskeriindustrin.

Ovan: Den första bebyggelsen låg längs den halvmånformade strandkanten. 

I takt med att husraderna förlängdes blev det trångt om utrymme nere vid 

kajen. En rad hus i Bellgården ligger instängda i mitten av kvarteret.

Till höger: Här fanns fisk och fiskprodukter så långt ögat nådde - en skön syn 

som lovade utrikeshandel och välstånd för köpmanshusen.
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Till vänster: Finngården längst in på Bryggen är i dag Hanseatiska museet. 

Här i ytterkammarenfick gårdens drängar och gesäller äta sin mat. Interior 

från 1700-talet. Ytterkammaren vetter ut mot Vågen, på andra våningen 

över sjöboden. Inom Hansan rådde en strikt hierarki, varje gård styrdes av 

husbonden som hade gesäller och drängar under sig. Dessa tilldelades 

sovplatser och utrymme efter rang och anseende.
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Ovan: Finngårdens svalgång mot ytterkammaren, där småvaror, som tobak 

och brännvin, förvarades. Mitt i byggnaden, mellan innerkammaren och 

ytterkammaren, hade husbonden en ombonad alkov med sin vintersäng.



BRYGGENS ANSIKTEN 
När Bergensiska kontoret 
lades ner år 1899, hade Bryg
gens bebyggelse i stort sett 
samma utseende som sju
hundra år tidigare. Det karak
täristiska byggnadsmönst- 
ret, med dubbelgårdar i långa 
rader kan följas tillbaka till 
dess äldsta tid. Bryggen brann 
sju gånger mellan 1172 och 
1702. Efter varje eldsvåda 
återuppfördes bebyggelsen 
enligt det gamla mönstret.
Orsaken var behovet av snabb 
återuppbyggnad, samtidigt 
som ett omfattande och kom
plicerat delägarskap gjorde 
större förändringar omöjliga.

Men de knuttimrade hu
sen och lagerbyggnaderna har 
trots allt skiftat utseende 
genom åren. Medeltidens 
tjärade timmerväggar och 
torvtak är sedan länge för
svunna. Branta tak med te
gelpannor gjorde sitt intåg 
efter branden 1476. Så små
ningom tillkom även fönster, 
först små, blyinfattade, se
nare större med träspröjsar.
På 1700-talet blev det vanligt att smycka fasaderna med färg
granna och frodiga slingor och rankor. Fortfarande finns en del 
rester av dem kvar under senare paneler. Panelerna kom också 
till efter branden 1702, och har med tiden klätt in hela bebyg
gelsen, bara färgerna har varierat allt efter modets skiftande krav.

1900-TALET
Mot slutet av 1800-talet var Bryggen slutgiltigt akterseglad som 
lager- och handelsområde. År 1890 revs den inre delen av 
Bryggen - området mellan Vetrlidsallmänningen och Nikolai- 
kirkeallmänningen - och ersattes med de affärskvarter med fem
vånings tegelhus som ligger där i dag. Hela utbyggnaden skedde 
samtidigt och fasaderna med sina spetsiga gavlar ut mot Vågen 
är ett tidigt exempel på hur det nya anpassat sig till det gamla.

Mindre firmor och hantverksföretag flyttade efter hand in i de 
gamla Bryggegårdarna. År 1927 lagskyddades de återstående 
delarna av Bryggen, men delar av bebyggelsen hotade att förfalla. 
Den katastrofala bombexplosionen på Vågen år 1944 raserade

inte bara halva Rosenkrantz- 
tornet och Håkonshallen, 
utan också stora delar av be
byggelsen på båda sidor av 
Vågen. Bryggen fick 
omfattande skador, men de 
gamla timmerkonstruktio
nerna var följsamma och kla
rade tryckvågen bättre än de 
modernt byggda husen. Inte 
desto mindre blev Bryggen 
utdömd, och starka krafter 
arbetade efter kriget för att 
riva området. Ihärdiga in
satser räddade Bryggegård
arna, trots motstånd från lo
kala myndigheter. Men efter 
bränderna 1955 och 1958 
restes krav på brandsäkerhet 
och en permanent lösning 
för framtida skydd. Stiftelsen 
Bryggen grundades 1962 för 
att skydda Bryggen genom 
att noga välja ut dem som 
skulle få verka där. Året 
därpå beslutade stadsfullmäk
tige om en saneringsplan 
innebärande att byggnaderna 
skulle bevaras och restaureras.

En 800 år gammal stads
bild lever vidare, men ingen 

annan period har förändrat Bryggen så mycket som det sista 
århundradet. Sedan höghus och andra betonglösningar hade 
föreslagits, och stoppats av Riksantikvarien, återuppbyggdes 
brandtomterna från 1955 ännu en gång i slutet av 1970-talet. De 
nerbrunna sjöstugorna återuppfördes som kopior av de äldre 
husen, med sina typiska fasader mot kajen. Där bakom sträcker 
längor med sadeltak ut sig, moderna hus som anpassats till den 
gamla bebyggelsen. Bryggen rätades upp och snyggades till. Så 
står den som en bro mellan forntid och nutid, där de nya husens 
klädnad skräddats efter de ursprungliga mönstren.

Ovan: Andra våningens svalgång på Jakobsfprden har förrådsdörrar i långa 

rader. Byggnaden är solitt knuttimrad, medan gången är byggd i stav

konstruktion som var betydligt mindre materialkrävande.

Till höger: Pytterkammaren sedd från lantkammaren i Svendsgården. 

Utsikten längs baksidan av husraden ger en glimt av det förgångna, lätt 

förvriden från vår egen åskådarplats.
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"Jeg fornemmer med største forundring hvorledis de fattige bergfolk 
udi adskillige måder under Eders kommando bliver ganske utilbørlig och uforsvarligen 

trakteret (...) ” skrev bergsmannen Tax på Røros till bergverksdirektör Christian Arnisæus år 1666.
Tax reagerade på verkets behandling av arbetarna, vilken han beskrev som ”... avsetting fra deres arbeid, 

hugg og slag, innslagning av deres vinduer, udkastning deres ringe midler og deres husværelser, udtagelse deres 
fattige quinder og børn, så de udi slud og sne må fare husvild og ligge udi skog og mark”. Tvåhundra 

gruvdrängar hade tidigare under året tågat till Trondheim för att kräva utbetalning av inne
stående lön, allt som allt 9 700 riksdaler, en oerhörd summa med den tidens mått mätt.

Norges första arbetarstrid slutade, efter sju veckor, med att lönen betalades ut.
Då hade kopparverket i Røros varit i drift i knappa tjugo år.

DÄR MALMEN BRYTS 
Den 23 mars 1644 sände kung 
Kristian IV ett påbud om att 
alla metallfyndigheter i riket 
skulle rapporteras till kronan. 
Enligt traditionen var det Hans 
Olsen Åsen som upptäckte 
malmådran i Røros samma år. 
Han var på jakt på Storvola, 
där han sköt en rentjur, och 
den sparkade upp en malm
klump under sin dödskamp. 
Två år senare utfärdades kung
liga privilegier för kopparver
ket på Storvola - Storwartz- 
gruvan. Det markerade starten 
för mer än trehundra års gruv
drift, i en av Europas rikaste 
kopparfyndigheter.

Den första smälthyttan bygg
des vid Hyttälven år 1648, cirka

Røros kyrka - ”Bergstadens Ziir” - 

höjer sig över den enklare bebyg

gelsen nedanför. Tornet pryds av 

kopparverkets emblem. Här sett från 

andra sidan Hyttälven, med Kurant

gården längst ner.

18 kilometer sydväst om Stor- 
wartz, eftersom vattenkraften 
var nödvändig för att driva 
blåsbälgarna till smältugnar
na. Runt smälthyttan växte be
byggelsen i takt med arbets
kraften och verksamheten vid 
kopparverket. En gruvstad - 
Bergstaden Røros - restes 
under loppet av några få år i 
skogstrakterna i ett av Syd- 
norges mest glesbefolkade om
råden. Innan kopparverket kom 
igång fanns här bara några 
enstaka fäbodvallar, där man 
bara bodde under sommaren.

Kopparverket hade mycket 
stora maktbefogenheter, och 
de kungliga privilegierna ut
vidgades år 1697. Inom ett 
område med en omkrets av 44 
kilometer, med Storwartz i

Till höger: Gårdsplanen vid Apo- 

tekargården. Den gråmålade hu

vudbyggnaden ligger mot Mørkstu- 

gata. I den röda flygeln är förråden 

inredda till bostäder.
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centrum, fick kopparverket ensamrätt till all malm, vattenkraft 
och skog. Bönderna inom området hade dessutom skyldighet att 
göra dagsverken åt verket. Detta hade rätt att själv bestämma 
löner och priser på timmer och körslor. I juridisk bemärkelse 
rådde bergsrätten, som verket förvaltade och med Bergamtet som 
högsta instans. Månget öde beseglades när bergsrätten tog säte i 
direktionsbyggnaden på Bergmannsgata.

Rørossamhallet var i gången tid starkt hierarkiskt, där var och 
en hade sin plats, i förhållande till sin ställning inom verket. 
Mellan den dansktalande direktionen och de norska gruvarbe
tarna fanns många nivåer med olika specialister. Till en början 
rekryterades fackmän från Harz i Sachsen, där gruvhanteringen 
hade gamla anor. Tyska fackuttryck finns än i dag kvar inom 
norsk gruvterminologi. Majoriteten av arbetarna kom från olika 
trakter i Mellannorge, Vestlandet och från Jämtland och Härje
dalen som på den tiden hörde till Norge. Med tiden växte det 
fram ett industrisamhälle i skarp kontrast till de omgivande 
jordbruks- och skogsbygderna, och till den sydsamiska ren
näringen.

På mindre än 25 år var all skog avverkad inom en radie av 25 
kilometer från smälthyttan. Rørosvidda, som den ser ut i dag, är 
skapad av människan, skogen klarade aldrig att återhämta sig.

STADSBILDEN
Bergstaden breder ut sig på bägge sidor om älven. På västsidan 
löper huvudgatorna Kjerkgata, Bergmannsgata och Lorentz 
Lossius gata parallellt med älven. I folkmun kallas de dock för 
Litjgata, Storgata och Elwegen. På östra stranden löper Flander- 
borg, som i förlängningen övergår till Sleggveien. Mellan huvud
gatorna går mindre tvärgator - veter som de kallas i Røros. De två 
stadsdelarna sammanbinds av ett antal broar, som också delar in 
staden i regelbundna kvarter på ömse sidor om älven. Land-

Slagghögarna växte sig stora under 333 års gruvdrift. Skogen har så sakta 

återvänt i låglänta trakter, men stora områden runt Røros är fortfarande 

tomma vidder efter gamla tiders kalhuggning. Bara den förmögna befolk

ningens skogar skonades inom brukets område.
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Nästa uppslag: Per Amundsa- 

gårdens tun. Bostadshuset är 

antagligen från slutet av 1700- 

talet. Det ligger ut mot Berg- 

mannsgata 30. Flygeln till väns

ter gränsar mot Lasse Støpveta. 

Stegen är rest mot höloftet, med 

ladugård och stall under.

skapet och stadsbilden domineras av kyrkan och kyrktornet på 
västsidan och de stora slagghögarna på östsidan.

Bebyggelsen består av två- och trevånings träbyggnader. 
Bostadshusen ligger med långsidorna mot gatan, med uthus runt 
skyddade innergårdar på baksidan. Tillsammans skapar gårdarna 
en kvartersstruktur som går igen i andra städer som grundades 
av Kristian IV.

Knappt någonting finns bevarat från Røros allra äldsta tid, för 
två gånger, åren 1678 och 1679, brände svenska trupper ner 
staden. Bara kyrkan skonades. Återuppbyggnaden höll sig i stort 
sett till den gamla stadsplanen och därför kan man ännu se hur 
de gamla gatorna löpte och var tomtgränserna gick. Det ser ut 
som om Røros till största delen byggdes efter förberedda rit
ningar. De raka gatorna i centrum, med huvudgator och tvär
gator, bildar ett regelbundet, tätbebyggt rutnät, som vittnar om 
renässansens idéer om stadsplanering. I utkanten av Røros, i 
stadsdelarna Bakkan och Haugan har bebyggelsen vuxit upp 
friare och är mer oregelbunden.

Omkring år 1700 bodde 
det ungefär 2 000 männis
kor i staden. Den äldsta kar
tan över Bergstaden här
rör från denna tid och den 
visar att gatunätet och be
byggelsens utbredning inte 
har ändrats särskilt mycket 
sedan dess. Mot slutet av 
förra århundradet växte 
nyare bebyggelse upp längs 
infartsvägarna, särskilt i 
närheten av järnvägen som 
öppnades år 1877. Förny
else och utveckling har för
siggått gradvis inom den 
ursprungliga stadsstruk
turen. Här har säkert också 
hänsyn till odlingsbar jord 
och betesmarker spelat en 
avgörande roll.

FÖRSÖRJNINGEN
Røros ligger 600 meter över havet. Somrarna är korta och om
rådet har de strängaste vintrarna i södra Norge, rekordet är 52 
minusgrader. Den lilla åkerjord som finns är mager och med 
europeiska mått är förutsättningarna för jordbruk nära nog 
obefintliga. Trots det bär Røros med omnejd spår av omfattande 
jordbruksverksamhet. Fäbodar ända ner till stadsgränsen vittnar 
om att såväl arbetare och tjänstemän som de besuttna stadsborna 
höll beteshagar och drev slåtterbruk där så var möjligt. Verket 
hade eget förrådsmagasin och handelsmonopol ända fram till 
slutet av 1800-talet. Men självhushåll var en nödvändighet i tider 
då avstånden mättes i dagsresor till fots och jordbruket säkrade 
levebrödet i dåliga tider, inte minst under de många arbets- 
konflikterna i kopparverkets historia. Kopparverket var dessutom 
beroende av ett stort antal dragdjur innan ångmaskinen och 
elektriciteten övertog driften av pumpar och hissar. Oxar och 
hästar var helt nödvändiga för transporten av malm, kol, ved och 
timmer, vilket de många stallen och uthusen i staden bär

vittnesbörd om. Och kop
parverket lät gärna arbe
tarna bryta ny åkermark i 
utmarkerna för att därmed 
lättare kunna hålla nere 
lönerna.

Arbetarbefolkningen i 
Røros var därför också 
småbrukare. De verkligt fat
tiga, de egendomslösa, var 
tjänstefolk, daglönare och 
de som varken hade arbete 
eller ägde mark.

Till höger: Från Flanderborg. 

Här gjorde färger och panel sitt 

intåg under förra århundradet. 

Fasadlängan har typiska färger 

och fönster från mitten av 1800- 

talet. Bakom panelerna döljer 

sig ofta äldre byggnader som 

avslöjar att de historiska epo

kerna hänger ihop.

Till vänster: Hässjestörar i vin

tervila. Boskapsskötsel var en del 

av stadslivet och försörjningen 

långt fram i våra dagar. Jorden 

är mager och växtperioden kort, 

så spannmålsodling är utesluten.

134



135







138



BYGGNADSSÄTT
Man känner inte till särskilt mycket om stadens äldsta bygg
nadshistoria. Men från 1690-talet berättar skriftliga källor att de 
flesta bostadshusen var knuttimrade envåningshus med två rum 
och eldstad i storstugan. Även enklare stugor, med bara ett rum, 
nämns. Mot mitten och slutet av 1700-talet fick husen fler rum 
och byggdes ofta på till två våningar, med överbyggd portgång. 
Där utrymmet så medgav byggdes även mindre hus ut till så 
kallade parstugor. De har förstuga och trappa i mitten, med kam
mare eller rum på ömse sidor och fönster mot gatan. Fick man 
inte plats längs gatan byggde man till in mot gården. På så vis 
uppstod de typiska Røroshusen så som de ser ut i dag. Bakom 
huvudbyggnaden ligger innergården, med lada, hölada och ibland 
resandestall för besökares hästar. Storleken på byggnaderna och 
gårdarna varierar men huvuddragen är i stort sett desamma.

Men det är stor skillnad mellan å ena sidan de rymliga och 
högresta administrationsbyggnaderna och högreståndsbostä- 
derna på Bergmannsgata och å andra sidan vanligt folks hus i

stadens utkanter. De förmögnare invånarnas panelade och må
lade hus med sina påspikade pilastrar efter antikens förebild, 
skvallrar om ambitioner som formats av utländskt inflytande. 
De små, tjärade enrumsstugor som flyttats till foten av slagg
högarna vittnar om betydligt torftigare omständigheter. De 
gemensamma nämnarna är byggnadsmaterialet och byggtek
niken. Trävirke och snickararbete användes av hög som låg, men 
ytterst få hade möjlighet att anlita finsnickaren.

Sleggveien löper från Flanderborg och tätt intill de väldiga slagghögarna 

mitt emot smälthyttan på andra sidan Hyttälven. De blygsamma husen 

längst bort på gatan är från 1700- och 1800-talen. Det bortersta huset 

flyttades hit år 1943.1 dag då röken från smältugnarna inte river i halsen 

och byggnaderna är renoverade utgör de en pittoresk idyll. Det var knappast 

så gångna tiders invånare upplevde dem.
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Hyttälva var brukets ryggmärg. Vattenkraften var en förutsättning för 

driften av smälthyttan i gångna tider. Före elektriciteten var det vattenhjulet 

som drev ugnens blåsbälg. Slaggen transporterades över älven och på vintern 

ligger högarna som snötäckta åsar i landskapet. Den gamla smälthyttan 

brann 1975 och återuppfördes som museibyggnad.

MOT VÅR EGEN TID
Mot slutet av förra århundradet skedde åter igen stora föränd
ringar i stadsbilden. Järnvägen invigdes år 1877, och via den 
nåddes staden av idéer från omvärlden. Schweizerstilen kom, 
med fasade paneler, större, spröjsade fönster och massprodu
cerade dekorlister. Staden, som till största delen bestod av tjärade 
timmerhus, fick en ansiktslyftning med färgglada, panelade 
fasadrader längs gatorna. Torvtak byttes mot skiffertak. Koppar
verkets handelsmonopol avskaffades helt och en ny köpmanna
klass flyttade in i moderniserade eller helt nybyggda fastigheter i 
centrum.

Med den nya tiden följde inte bara den organiserade arbetar
rörelsen utan också den fria organisationsrätten. Røros sång
förening lät uppföra Sangerhuset på Bergmannsgata, vilket 
stod klart år 1907. Huset har inrymt det viktigaste av stadens 
organisations- och kulturliv ända tills elverket flyttade in i 
lokalerna i slutet av 1970-talet. Husets placering, mellan Direk- 
törsgården och Proviantskrivargården är ett tydligt tecken på att 
den gamla tiden var förbi. Katten hade tagit plats bland her
melinerna. Sangerhuset blev kulturminnesskyddat 1983, som 
den yngsta byggnaden i Røros, och det enda återstående av sam
manlagt fyra foreningshus.

Arbetet med att lagskydda Røros startade med att man för
klarade en rad hus som byggnadsminnen år 1922. Motståndet

”BERGSTADENS ZUR”
När det gällde kyrkan var det annorlunda. När den gamla 1600- 
talskyrkan skulle ersättas beslöt kopparverket att man skulle 
bygga en ny och fin stenkyrka. Och det gjorde man med besked. 
Kyrkan invigdes år 1784 och hade 1 640 sittplatser. Av alla norska 
kyrkor byggda efter reformationen är bara silververkets kyrka i 
Kongsberg större. Den byggdes 20 år före Røros kyrka. Kyrko
rummet är rikt utsmyckat och inrett. Där finns inbyggda stolar 
för kung och överhet och öppna bänkar och läktare där platserna 
fördelades efter rang, stånd och kön. Altare och predikstol är 
typiska för tidens evangeliska kyrkor, förkunnelsen och ordet 
stod i centrum. Kyrkan har en långsträckt, åttkantig grundplan 
och brutet tak. I nordväst ligger koret och sakristian. Över 
ingången i sydost reser sig tornet som ett landmärke över 
slagghögarna och de låga husraderna. Ett värdigt monument ”till 
Guds ära och Bergstadens Ziir” - kanske också över byggherren, 
skulle man kunna tillägga.
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var hårt, lokala myndigheter 
betackade sig eftersom bygg
naderna ansågs som fula, 
trånga och i avsaknad av alla 
moderna bekvämligheter.
Den ekonomiska krisen un
der mellankrigstiden, som 
drabbade Røros fullt ut, för
hindrade emellertid någon 
omfattande nybyggnation 
och modernisering i staden.
Skyddstanken vann med ti
den framgång, hjälpt på tra
ven av framsynta antikvarier, 
ett alert museisällskap - och 
författaren Johan Falkberget.

Falkberget var en gång 
”vaskarryss” vid kopparverket, tidningsman och riksdagsman för 
Røros. Hans beskrivning av Bergstadens tillblivelse äger fort
farande sin giltighet: ”Lorentz Lossius hadde rimeligvis ingen 
anelse om hvilket kjempestort drivhjul han rørte ved da han lot 
sin edfestete berggeseller slå ild til den første fyrsettning i det 
'field Røehammer genant' (...) Det primitive bondesamfunn fra 
Alders tid sto i denne time overfor en kursendring - sosialt og 
kulturelt. Ved et trylleslag kom det in i dørtrekken fra Europa. 
Hevdvunnen sed og tankeskikk rokkedes. (...) Kobberverket og 
det nye økonomiske liv vant fort fotfeste. Bonden - som ble 
bergmann - fikk sin åndelige synsrand utvidet. Han måtte ta 
kampen opp for det daglige brød utenom det tilvante. Ertzen i 
fjellet løste ut innestengte evner. Karakteren stålsattes. Viljen til 
sjølstende ble herdet i en hittil ukjent esse.”

Utmaningen låg - då som nu - i balansgången mellan den 
levande stadens behov och turismens krav å ena sidan och

bevarandet av de unika kul
turvärdena å den andra.

Gruvdriften upphörde år 
1977, efter 333 års verksam
het. I dag är Bergstaden inte 
bara ett särpräglat och unikt 
kulturminne, utan också en 
påminnelse om arbetet och 
kampen för tillvaron i Syd- 
norges mest ogästvänliga 
trakter. Det utgjorde grun
den för den speciella sam
hällsform som växte fram, 
det som utgör världskultur
arvet Røros Bergstad.

Ovan: Hjortkapellet, byggt omkring 1780, år ett gravkapell som ligger 

nedanför kyrkan. Åven på kyrkogården rådde klasskillnader. Många fick 

sitt sista vilorum i en storgrav - en gemensam grav på en annan del av 

kyrkogården, en bit bakom kyrkan.

Till höger: Røros kyrka med sina platser som fördelades efter stånd och kön, 

är också en påkallan om gudomlig sanktion av samtidens ordning under 

åren mellan det amerikanska frihetskriget och franska revolutionen. De 

inbyggda platserna kunde hyras av dem som hade råd. Kyrkan är en av de 

ståtligaste som byggdes i Norge under 1700-talet och kostade kopparverket 

23 000 riksdaler. En ofattbar summa för det enkla folket, men bara en knapp 

tredjedel av brukets överskott det år kyrkan stod färdig. Interiören är knappt 

ändrad sedan den tiden och ger en god bild av hur impulserna från 

kontinenten överfördes. Altarringen är i genombruten akantusrelief en 

dekor som var mycket populär i dalgångarna på Östlandet. Både den och 

predikstolen tillverkades av kopparverkets överbyggmästare Peder Ellingsen.
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Hällristningarna i Tanum 

Birka och Adelsö 

Hansestaden Visby 

Drottningholms slottsområde 

Engelsbergs Bruk, Fagersta 

Skogskyrkogården, Stockholm 

Gammelstads kyrkstad, Luleå 

Laponia, Lapplands världsarvsområde



Det är länge sedan man kunde komma med båt till Tanumshede. I dag 
passerar järnvägen och Europaväg 6 utanför samhället i Bohuslän, 150 kilometer norr om 

Göteborg och 200 kilometer söder om Oslo, men slätten var en gång en havsvik med kobbar och skär. På 
blankpolerade klipphällar ristades de första figurerna en gång 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. Så tog det 

slut, några hundra år före Kristi födelse. Hällristningarna skrevs så småningom in i den största boken av alla - 
glömskans bok. Liknande hällristningar höggs in i hällar och bergknallar längs hela Skagerrakkusten, 

från Öresund i söder till Yttre Oslofjorden i norr. Men ingen annanstans förekommer de så 
koncentrerat och med så varierande motiv, som här runt slättlandet i Tanum. Över 400 

olika ristningsplatser - lokaler - har hittills upptäckts inom det 45 kvadratkilometer 
stora område som utgör Världsarvsområdet. Av dessa har de fyra största 

fälten gjorts i ordning så att allmänheten kan se dem.

MOTIVEN I BERGET 
De som en gång högg figurer i 
berget med knackstenar och 
stenmejsel valde ut sina hällar 
med omsorg. Hällristningarna 
återfinns på sluttande, solvän
da berghällar, där vattnet en 
gång kluckade i strandkanten 
nedanför och ofta sipprade ner 
för berget ovanifrån. De flesta 
ligger i närheten av gammal 
åker- eller betesmark. Alla rist
ningar ligger i anslutning till 
äldre tiders bosättningar och 
begravningsplatser, och i eller 
nära nuvarande bebyggelse. 
Ingen ligger i oländig terräng 
eller uppe på åsar.

En gång i tiden var slätten vid 

Tanum en skärgård, där havet slog 

mot klipporna. Här finns en av 

Europas största samlingar av häll

ristningar från bronsåldern. Bilder

na är mödosamt ristade i berghällar 

som i dag ofta döljs av skogar och 

buskage i utkanterna av ett mång- 

tusenårigt kulturlandskap.

Det är en främmande värld 
vi möter. Varelser på upp till 
två och en halv meter springer 
fram ur berget med höjda 
spjut. Här älskar människor 
med varandra, medan andra 
väljer umgänge med djur. He
la flottor med skepp seglar 
längs bergväggarna. Somliga 
har akrobater ombord, på 
andra är besättningen mer 
behärskad, de står rent av stela 
som pinnar längs relingen. 
Cirklar med strålar kan svår
ligen vara annat än solskivan. 
Någon blåser i en lur, andra 
ser ut att med höjda yxor delta 
i en procession. Det är huvud
sakligen män man möter, med

Till höger: Litslebyristningen inne

håller ungefär 120 figurer, varav 

mer än 80 är bilder på skepp. Häl

len domineras av den övernaturligt 

- 230 centimeter - långe ”spjut

guden”. Är han föregångaren till 

Oden, som hade just spjutet som 

sitt kännetecken?
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sina manslemmar oblygt och frimodigt pekande uppåt. Kvinnor 
förekommer betydligt mer sällan och dem känner man igen på 
frisyren, flätor och hästsvansar tycks ha varit på modet. En hjort 
med praktfull hornkrona står avvaktande och lyssnar och bröstar 
sig mot något vi inte ser. Oxar förekommer 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.

Det är ett rikt urval av motiv som möter oss. De flesta rist
ningarna består av komponerade scener. På ett fält, Fossum- 
fältet, framträder en hel bildvärld som ser ut att vara skapad av 
en och samma person. Det är förhållandevis stor skillnad mellan 
dessa ristningar och jakt- och samlarfolkets figurer i Alta. Även 
där förekommer komponerade scener, men motiven är annor
lunda, utan de processioner och vapen som finns avbildade i 
Tanum. Här finns ristningar från ett bronsålderssamhälle med 
bofast befolkning som brukade jorden och höll boskap.

Den kanske märkligaste av alla hällar är den vid Fossum. Här finns 130 

figurer i en medvetet gjord komposition, kanske utförda av en och samma 

ristare. En av figurerna symboliserar solen. Fruktbarhet var livsavgörande. 

Säkerligen tillbad man en solgud.

Till höger: På den rika Fossumhällen möter vi människans äldsta husdjur 

- hunden. Här i sällskap med två män med höjda processionsyxor. De äldsta 

fynden av tamhund som påträffats i Norden är från Västsverige och var en 

spetsras.
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VAD HÄLLRISTNINGARNA BERÄTTAR 
Hällristningarnas motiv är hämtade från det samhälle de är 
skapade i. Hur det samhället såg ut vet man en del om från 
arkeologiska utgrävningar av bland annat gravar och boplatser. 
Bronsåldersfolket i Norden har inte efterlämnat några skrivna 
dokument. I och med det blir hällristningarna också som en 
trollspegel, där man måste resonera sig fram till bildernas 
innehåll och betydelse. För det är uppenbarligen inte vardagliga 
och tillfälliga händelser som framträder i stenen. Här finns inga 
barn och bara ett fåtal kvinnor. Vi möter krigare och deras vapen, 
oxar, hästar och hela processioner, men aldrig det dagliga arbetet. 
De många skeppen som färdas längs bergväggarna återfinns ofta 
på platser som även under bronsåldern låg långt från havet.

Konstverken i berget är sannolikt uttryck för människors tros
föreställningar och rituella handlingar, knutna till det gudomliga. 
De många båtarna med sina olika besätt
ningar och figurer lämnar fältet öppet för 
olika tolkningar. Avbildar de en religiös 
uppfattning där båten symboliserar farkos
ten till dödsriket? Eller är de maktsymbo
ler? Brons och andra lyxvaror var högt skat
tade ting för samhällets elit, och det mesta 
importerades. Alltså var kontrollen över 
kommunikationsmedlen - båtarna - av 
största vikt. Var solskivan och oxarna frukt
barhetssymboler? Människorna som för
lustar sig med varandra över berghällarna 
ska nog uppfattas som deltagare i rituella 
handlingar. Avbildade fotsulor, med eller 
utan skodon, tolkas som gudarnas fotspår 
då guddomarna själva var för heliga för att 
avbildas. Eller var de revirmarkeringar?

På så sätt kan hällristningarna berätta 
om vilka tankegångar som var förhärs
kande bland människorna på den här ti
den. Men ingen vet vilka makter man tillbad eller namnen på 
deras gudar. Kanske var hällristningarna en del i ett större sam
manhang, där begravningsplatser och andra ställen användes 
som kultplatser. Somliga religionshistoriker har pekat på ett 
möjligt samband mellan de nordiska bronsåldersristningarna 
och den senare asatron. Det kan också ha skett ett religionsbyte 
mot slutet av perioden, då flera äldre ristningar är täckta av nyare.

De många beväpnade figurerna till fots och till häst tyder i alla 
händelser på att det hade vuxit fram en vapenbärande elit, vilket 
också gravfynd bekräftar. Det avslöjar att det fanns olika 
maktförhållanden och sociala skillnader i jordbrukarsamhället.

Så småningom framställdes de dyrbara bronsföremålen även 
här i Norden. Dessa hade sina egna dekorativa särdrag och 
specialiteter, som gjutna bronslurar. Kvaliteten är inte alls sämre

än på föremålen från medelhavsregionen och brons var 
förbehållet några få.

Försörjningssättet var i allmänhet husdjurshållning och lite 
åkerbruk, kompletterat med insamlande av vilda växter och bär, 
jakt och fiske. Folk bodde i storfamiljer i långhus. Klimatet var 
synnerligen behagligt, varmt och med korta, milda vintrar. Djuren 
kunde gå ute året om. Men mot slutet av bronsåldern ändrades 
klimatet till ett som mer liknar det vi har i dag. Bosättningarna 
har dock levt vidare och människorna har anpassat sig efter såväl 
växlande klimat, skiftande makthavare som ändrade livsvillkor. I 
fortsättningen satte jordbruket sin prägel på landskapet i Tanum.

DATERINGEN
De äldsta hällristningarna i Tanum är antagligen från omkring 
1 800 år f Kr, ungefär samtida med den senare perioden av den mi- 

noiska kulturen på Kreta. Tanums yngsta 
ristningar är cirka 1 200 år yngre, från den 
tid då Rom styrde över hela Italien och 
Alexander den store ville erövra världen. 
Huvuddelen av ristningarna daterar sig till 
perioden 1 000-500 f Kr. Då hade Assyrien 
sin storhetstid i Mellanöstern, Olmek- 
kulturen blomstrade i Centralamerika och 
Zhou-dynastin kom till makten i Kina.

Hällristningarnas höjd över havet ger 
en fingervisning om deras ålder. För 3 500 
år sedan nådde havet i Bohuslän 25-29 
meter högre upp än i dag. De olika hällrist- 
ningslokalernas placering i förhållande till 
landhöjningen ger en maximiålder, rist
ningarna kan tidigast ha tillkommit sedan 
berget höjt sig ur havet. Avbildade redskap 
som svärd, bronslurar och oxar kan dess
utom jämföras med motsvarande föremål 
från daterade arkeologiska fynd. Dess

utom finns den mer osäkra metoden att jämföra förekomsten 
av olika motivtyper och utvecklingen av olika stilar, exempelvis 
av olika båtmodeller. Sålunda har arkeologerna skapat en tidsaxel 
- kronologi - för hällristningarna.

Ovan: Bilder av kvinnor är sällsynta. Denna kvinna med hästsvans och 

skålgrop mellan benen, som kan tolkas som symbol för det kvinnliga könet, 

finns pä den stora Fossumhällen.

Till höger: Vitlyckehällen är en av Sveriges största och mest kända häll

ristningar. Här finns, förutom 170 skålgropar, omkring 300 figurer. Kanske 

har hällen använts under 500 år. I myllret av skepp, älskande par, spjut

bärare, en blåval (!) och mycket annat finns denna tjuravbildning.
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EUROPEISKT SAMMANHANG
Motsvarande hällristningar som i Tanum återfinns också i stora 
delar av dagens Europa. Men bara i Val Camonica i Italien har 
man funnit ristningar i samma omfattning och kvalitet, från 
samma period som i Tanum. Tillsammans med begravningsseder 
och fynd av olika slag från arkeologiska utgrävningar, tyder detta 
på breda kontakter och kulturströmningar som är gemensamma 
för stora delar av Europa under bronsåldern. Här är Tanum- 
fälten viktiga bitar i det stora pusslet. De många och varierade 
motiven kastar ljus över samhälle, liv och tro under europeisk 
bronsålder. Tillsammans med spår efter bosättningar och gravfält 
vittnar klipphällarnas bildvärld om en förgången tid i ett 
landskap där människor bott i 8 000 år.

Till vänster: I Fossumhällens rika bildvärld fångas blicken av den ståtliga 

hjorten som står för fruktsamhet och styrka. Ovanför ses två män som 

kanske utför en rituell dans, iförda dansmasker formade som fågelnäbbar.

Ovan: Fotsulor är ett av de vanligaste hällristningsmotiven. De avbildas 

både barfota med synliga tår, som här, och med skor eller sandaler. De 

kanske markerade närvaron av en gud eller gudinna som varför helig för att 

avbildas.
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Birka på Björkö var en gang en av Nordens första stader. Idag år det en 
lantlig idyll. Åker man ut till Björkö i Målaren, 30 kilometer väster om Stockholm, 

möts man av ett öppet landskap. Slatter och ängar breder ut sig mellan låga kullar och åsar med ljus 
björkskog och enebackar. På lite håll finns hår inte mycket somför tanken till en vikingastad. När man kommer 

i land ser man tusentals små kullar, samlade i fält på ömse sidor om den öppna slätten. Antalet gravhögar saknar 
motstycke i Nordeuropa, på sina ställen ligger de så tätt att de påminner om kullersten i jätteformat.

Det är Birkas nekropol - de dödas stad - som tar emot. Där människorna levde och bodde, 
i själva Birka på norra halvan av Björkö, är det öppet slättland ner mot 

stranden. Bara några jordvallar på båda sidor om ängen 
avslöjar att marken döljer resterna av en stad.

BIRKAS FÖRSTA TID 
Birka anlades omkring år 750, 
exakt när och av vem är det 
ingen som vet. Här korsas två 
färdleder, vägen mellan Söder
tälje vid kusten i söder och 
Uppsala och Vendel i norr mö
ter leden mellan det inre av 
Mälarområdet och kusten i 
öster. Birka var noggrant pla
nerat redan från början, det 
syns på mönstret i bebyggelsen 
och tomtgränserna, som ar
keologerna har grävt fram.

Hit kom den kristna missio
nen omkring år 830 med mun
ken Ansgar, Nordens apostel. 
Berättelsen om hans liv, ned
tecknad omkring år 870, in
nehåller den äldsta skriftliga 
informationen om Birka, och 
om missionsverksamhet i vi
kingatidens Sverige. Birka upp
ges ligga i Svearike, och om
nämns som sveakonungens

På Björkös högsta punkt restes 

Ansgarskorset år 1834 som ett min

nesmärke över den första kända 

missionsresan till Sverige.

stad. Genom ett avtal med 
kung Björn fick Ansgar till
stånd att bygga en kyrka i sta
den och tillsätta prästerskap, 
förutom att han döpte stadens 
”prefectus” - hövitsman. Mis
sionären välkomnades också 
av de kristna köpmän och trä- 
lar som fanns i Birka.

Det kristna budskapet gjor
de ingen succé. Efter några år 
blev prästerna bortdrivna, men 
berättelsen om Ansgars liv och 
missionsverksamhet ger inblick 
i Birkas blomstringsperiod. 
Staden var ett välkänt och vik
tigt handelscentrum i samti
dens Europa. Ekonomiskt och 
politiskt samarbete lät sig, lika 
lite som i dag, hindras av skill
nader i gudstro. Den bilden 
bekräftas av fynd i den gamla 
stadsgrunden som gjorts un
der det senaste århundradet.

Spåren efter Birka ligger förseglade 

under jorden. På grannön Adelsö 

ligger den gamla kungsgården, som 

en symbol för sambandet mellan 

kungamakten och handeln.
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SKATTER SOM GLIMMAR
Werner var en lantarbetare som deltog i de första större utgräv
ningarna i stadsområdets kulturlager. En höstdag 1872 grävde 
han fram en järnskål full av silvermynt. De var präglade med 
omisskännlig, arabisk skrift: ”Det finns ingen gud utom Gud, och 
makten är hans allena”. Om det fanns någon i Birka på den tiden 
som förstod och uppskattade myntens påstående, är väl tveksamt 
- men silver var silver. Det kom till Birka längs de ryska floderna, 
där köpmän, äventyrare och legosoldater seglade såväl till

kejsarens Konstantinopel som till Kazarriket vid Kaspiska havet. 
De över hundratusen liknande mynt som man funnit i hela 
Skandinavien och i ryska områden vittnar om väl inarbetade 
handelsvägar och omfattande handel och varuutbyte mellan 
Skandinavien, Östeuropa och Mellanöstern.

Året innan Werner gjorde sitt fynd hade de första vetenskap
liga utgrävningarna påbörjats. Både på 16Ö0-talet och tidigt 
1800-tal företogs utgrävningar i några av Björkös många grav
högar. Men Hjalmar Stolpe, grundaren av modern svensk ar-
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keologi, påbörjade sitt arbete i Birka 1871. Under hans ledning 
undersöktes allt som allt 1 100 gravhögar, och dessutom delar av 
det som skulle komma att visa sig vara den gamla boplatsen - 
Svarta jorden.

Fynden i de olika högarna, skillnader i begravningssätt och 
skiftande typer av gravgods berättar mycket om sin samtid. 
Brandgravar - kremeringar - hör inte hemma i den kristna 
begravningstraditionen. Torshammare eller små kors ger klara be
sked om vilka förväntningar man hade på det hinsides, antingen 
det var Valhall eller Paradiset. Smycken och sysaker eller vapen 
avslöjar den dödes kön och mängden av gravgods visar hans eller 
hennes sociala ställning. Smycken och siden berättar om handels
utbyte som i flera led nådde ända till Central- och Östasien.

SKATTER SOM LUKTAR
Fynden i Svarta jorden är för det mesta ganska alldagliga ting. 
Men de är ändå viktiga, för de berättar för oss vilka typer av 
aktiviteter som pågick i Birka. Sällan blir arkeologer så upprymda 
som när de hittar gamla avskrädeshögar. Det som människor i 
en lj ärran forntid ville bli av med kastar sig dagens arkeologer 
över med glupande aptit. Och i Birka finns tillräckligt att gräva i 
även för kommande generationer. Bara en liten del av Svarta 
jordens sju hektar är än så länge utgrävd.

Kulturlagren, den svarta jord som skapats av mänsklig verk
samhet, är upp till två meter djupa. De har lagrats på varandra 
som årsringar i ett träd, och ger därmed utmärkta hållpunkter för 
tidsbestämning. Även en oansenlig krukskärva avslöjar för det 
mesta när och var den tillverkades, placeringen i kulturlagret 
visar när den kasserades. Krukskärvan berättar därför om handels
utbyte och kanske också om vilka typer av varor man handlade 
med vid olika tidpunkter. Benrester och annat köksavfall skvall
rar om vad som stod på menyn. Bilden kan kompletteras med 
analyser av de förstenade slutprodukterna från människors och 
djurs matsmältning. I Birka låg sophögarna precis utanför trös
keln. Det måtte ha luktat rejält i staden och smittorisken var 
säkert överhängande.

Bara grunderna finns kvar av husen, men dessa visar å andra 
sidan att de flesta hus byggdes med en teknik som påminner om 
senare tiders korsvirkeshus. Tomterna inne i staden var avgrän
sade med diken och gränder. På en mycket gammal strandplatå 
låg flera långhus av känd nordisk typ, som en slags ”förort”. 
Antagligen bodde samhällets övre skikt här.

STADSBILDEN
När staden började byggas nådde havet ungefär sex meter högre 
än i dagens mälarområde. Birkas hamn låg i en halvmånformad 
vik. Bebyggelsen runt hamnen låg utspridd i solfjädersform, med 
gavlarna mot hamnen, på samma sätt som huslängorna i de senare

Gravhögarna ligger tätt i björkskogen utanför området Svarta jorden.



medeltidsstäderna Visby och Bergen. Byggnadstypen, ett slags gro
va korsvirkeshus, är inte känd sedan tidigare i Norden. Från ham
nen gick gator och gränder, belagda med träplankor mellan husen. 
Några av gatorna fortsatte som pirar ut i hamnbassängen, medan 
tvärgator och gränder knöt ihop gatusystemet genom staden.

Med tiden byggdes befäst
ningar runt Birka, både mot 
havet och mot land. Lämningar 
av pålar i vattnet visar att inlop
pet var spärrat av ett pålverk 
med smala öppningar för båtar
na. Här var det inte tal om att 
försöka gå in till kaj en mörk 
ovädersnatt. Bakom bebyggel
sen fanns en halvcirkelformad 
försvarsvall med en träpallisad 
överst och torn över portarna.
Det är lämningarna av denna 
vall från 900-talet som avtecknar 
sig mellan slätten och gravfältet 
i Hemlanden öster om staden.

Förutom befästningsverken runt själva bebyggelsen uppfördes 
en fast försvarsanläggning, som fortfarande är delvis synlig uppe 
på höjden, söder om bebyggelsen. Borg, där en garnison förmod
ligen var förlagd, hade samma typ av forskansning som staden 
nedanför, två meter höga jordvallar med en träpallisad överst. 
Dessa anläggningar var väl motiverade. I Berättelsen om Ansgars 
liv kan man läsa om ett angrepp på staden som kom så plötsligt 
att man inte hann organisera något försvar. Angriparna skonade 
dessbättre staden, dock mot en ansenlig brandskatt.

HANDEL OCH HANTVERK
När Birka var som störst hade staden ungefär 1 000 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 odlingsbar jord och tillgång till betesmark, 
antingen man var sin egen herre eller i någons tjänst. I Birka var 
det annorlunda. Detta var den första staden i Sverige där 
människorna bodde året om, med ett utvecklat och specialiserat 
näringsliv, skilt från jordbrukssamhället.

Birkas ekonomiska grundval var handel och hantverk. Under 
stadens äldsta period gick handelsvägarna mestadels till södra 
Östersjöområdet och västra Europa. Här hade en rad städer och 
handelsplatser vuxit upp, som Ribe i Danmark och det neder
ländska Dorestad, som senare försvann. Från Birka exporterades 
först och främst pälsverk, men också järn.

På 800-talet förändrades handelsmönstret. Arabiskt silver, 
textilier, glaspärlor och smycken dyker upp i fyndmaterialet i 
Birka. En del har sitt ursprung i ryska kulturbygder och en del i

arabiska. Men somligt har kommit ända från Kashmir och Kina, 
via Centralasien och Mellanöstern. Fast alla lyxvaror kom för
visso inte hit genom handel, en del var resultatet av plundring 
och skatteindrivning österut.

De många fynden av verktyg och hantverksprodukter visar att
staden inte bara var en han
delsplats. Här fanns också 
högt specialiserade hantver
kare och även deras produkter 
gick på export. Man har fun
nit mängder av gjutformar till 
smycken och broscher av 
samma typ som man funnit i 
gravar. Elegant utformade 
kammar och andra ben- och 
hornföremål avslöjar att också 
kammakare hållit till här så 
länge staden existerade. Och 
kammar av Birkatyp har man 
funnit också i andra vikinga- 
städer, från York och Dublin i 

väster till Gamla Ladoga, i närheten av nuvarande S:t Petersburg, 
i öst.

De specialiserade hantverksgrenarna och året-runt-boendet 
bör också ha skapat förutsättningar för andra yrkesmän, som 
båtbyggare, segelmakare och hamnsjåare. Stadsborna behövde 
också mat, och Birka hade säkerligen bagare och slaktare. Jord
bruksprodukter och slaktdjur kom huvudsakligen från den 
omgivande landsbygden.

HISTORISK BAKGRUND
Merparten av handelsgodset som gick över Birka var lyxvaror, 
och i viss mån viktiga råvaror som järn. Detta återspeglar det 
samhälle som Birka var en del av, ett hierarkiskt samhälle där alla 
var beroende av sina herrar. Genom gåvor kunde förbindelser 
och allianser ingås mellan olika makthavare och furstar. Makten 
klädde sig i lyxvaror och statusföremål som dyrbara textilier, 
smycken och vapen. Med hjälp av sådana varor kunde eliten

Övan: Glaspärlor var en viktig handelsvara under vikingatiden. De an

vändes bland annat på kvinnodräkter och till smycken. Stora mängder 

glaspärlor har återfunnits i kulturlagren i Birka. Ungefär fyra femtedelar 

av dem kommer från östra Medelhavet och Mellanöstern.

Till höger: Bara en liten del av Birka har grävts ut. Arkeologerna arbetar 

efter en plan där man gör mindre undersökningar vartannat år. Alla grävda 

diken och tvärsnitt måste dokumenteras noggrant så fynd kan placeras i sitt 

rätta sammanhang. I bakgrunden Ansgarskorset.
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också ställa de underlydande i tacksamhetsskuld till sig, och 
placera dem i beroendeförhållanden. Att kontrollera handeln var 
med andra ord helt avgörande för att säkra en maktbas och hålla 
fördelningen av makten stabil i samhället. Genom den kontrollen 
kunde härskaren - kung, furste eller hövding - försäkra sig om 
tillgång på de nödvändiga varorna för att bygga och vidmakthålla 
allianser och fördrag.

BIRKA OCH KUNGAMAKTEN
Sveakonungen hade en hövitsman för uppsyn och för att styra 
verksamheten i Birka. Han gav dessutom köpmännen garantier 
för deras verksamhet. Det mesta tyder på att Birka planerades 
och skapades på ett klart initiativ från en hövdingamakt, någon 
sådan som sveakonungen.

Står man på stranden där Birkas hamn en gång låg ser man 
rakt över till Adelsö, grannön i norr. Mitt emot Birka finns läm
ningar och husgrunder från en kungsgård av samma ålder som 
det tidiga Birka. Placeringen är knappast en slump, härifrån 
kunde man se tvärs över sundet, precis som man kan i dag. En 
rad stora gravhögar i närheten av kungsgården är också synliga 
från Birka. Högarna är något yngre än kungsgården. Det mesta 
tyder på att kungsgården och Birka anlades samtidigt och som 
delar i en gemensam plan för att säkra den långväga handeln till 
området.

Mot slutet av 900-talet, efter två blomstrande århundraden, 
förfaller staden. Birkas nergång ingår i ett större mönster, även

Till vänster: Där den gamla staden låg trivs korna i dag. På andra sidan 

sundet ligger Adelsö med sina gravhögar och husgrunder från vikingatidens 

och medeltidens kungsgårdar.

Ovan: Ett stort antal kammar i olika modeller har grävts fram ur glömskan. 

Mänsklig fåfänga är ingenting nytt.
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andra europeiska städer försvann under denna tid. Orsakerna 
var flera, kanske framför allt ekonomiska och sociala. I Europa 
pågick en stark befolkningstillväxt, som gjorde att ekonomi och 
maktförhållanden knöts fastare till markägande.

För Birkas del kan nergången även sättas i samband med att 
nya och större fartyg togs i bruk. Den gamla segelleden söder
ifrån, via Södertälje, var inte längre farbar. De större skeppen 
måste segla in i Mälaren öster ifrån. Sveakonungen flyttade både 
sitt säte och stadsverksamheten till Sigtuna - möjligen också som 
ett led i sin erövringspolitik. Adam av Bremen berättar att om
kring år 1060 var Birka ”till den grad ödelagt att man knappt ser 
minsta spår av staden”.

HOVGÅRDEN 
PÄ ADELSÖ 
Kungshallen på Adelsö 
delade Birkas öde. Den 
förföll och multnade ner.
Men knappt hundra år 
senare restes en rikt ut
smyckad sten med run
skrift vid den gamla 
kungsgårdens hamn. Där 
står den än, med sin upp
fordrande text: ”Tyd du 
runorna! Rätt lät Tolir, 
bryte i Roden, rista dem 
åt konungen. Tolir och 
Gylla lät rista (dessa 
runor) båda makar till 
minne efter sig... Håkon 
bjöd rista.” Denna in
skription har en central 
ställning i svensk medeltidsforskning. Stenen, som har en 
prominent placering i den gamla hamnen, restes eventuellt som 
ett första led i en planerad återupprustning av den gamla 
kungsgården. Men om så vore, blev det i varje fall inget av med 
det. Däremot bibehöll gården status som kunglig egendom. Mot 
slutet av 1100-talet restes den nuvarande stenkyrkan, troligen 
som gårdskyrka.

Hundra år senare reste sig en mäktig byggnad över de gamla 
kungsgårdsruinerna. Här uppfördes en imponerande tegelbygg
nad åt den förste kungen av Bjälboätten. Hovgården blev en av de

Runstenen på Adelsö står vid den vikingatida kungsgårdens hamn. Naturen 

har sedan länge återerövrat de gamla byggnaderna, men runstenen bär 

ännu sitt budskap till dem som kan läsa det. Dekoren är utförd i urnesstil, 

liksom portalen på sidan 103.

första profana byggnaderna i detta material i Sverige. Samtidigt 
utvidgades den gamla hamnen. En önskan om att skaffa sig 
anknytning till äldre kungaätter för att öka legitimiteten i sin 
egen, kan mycket väl ha bidragit till valet av just denna plats. 
Kungshallen på toppen av Adelsö blev skådeplats för en lång rad 
herremöten. Det var här man samlades 1280 och under kung 
Magnus Ladulås ledning antog Alsnö stadga, som reglerade det 
världsliga frälsets skattefrihet i utbyte mot väpnad rusttjänst. I 
och med detta framträdde adeln som ett särskilt stånd. Hov
gården har i dag fallit i ruiner och bara grunden sticker upp ur 
marken, men skattefriheten bestod ända till början av 1900-talet.

BIRKA I 
EUROPEISKT 
SAMMANHANG 
Birkas tillkomst sam
manföll med en lång rad 
andra marknadsplatser 
och städer i Norden och 
Europa. Men till skillnad 
från de nordiska mark
nadsplatserna hade Bir
ka från början en fast 
stadsstruktur och bofas
ta invånare, egen hövits- 
man eller kunglig fogde, 
ting och möjligen också 
stadslag, den så kallade 
Bjärköarätten, som är 
känd från medeltidens 
svenska och norska lag
stiftning.

Hur egendomligt det 
än kan låta, så är Birka ändå en av de bäst bevarade städerna från 
vikingatiden. Ribe i Danmark, Hamwich - nuvarande South
ampton - Dublin och Hamburg för att nämna några, har i stor 
utsträckning utplånats av senare bebyggelse. Bara Hedeby i 
Schleswig i Nordtyskland och nederländska Dorestad ligger ännu 
förseglade under våra tiders åkermark. Som andra samtida städer 
var Birka nära knuten till en framväxande kunga- och furste
makt, men bara här är sambandet mellan staden och makten 
ännu synligt, med ruinerna som vakar över varandra på ömse 
sidor om sundet.

Till höger: Den äldsta kända skriften i Sverige som innehåller orden kung, 

bryte (kunglig fogde) och Roden, det vill säga dagens Roslagen. Namnet 

hänsyftar på den lagstadgade ledungsplikten, där bönder skulle rusta och 

bemanna krigsskepp (rod).
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BY
Mitt på Gotlands långsträckta västkust ligger Visby. I dag är staden kommunens centralort med ungefär 20 000 

invånare, men den välbevarade ringmuren runt innerstaden skvallrar om en förgången tid då staden 
hölls för ett av norra Europas viktigaste och rikaste handelscentrum. Innanför stads

muren vittnar mäktiga kyrkoruiner och stenhus om storhetstiden på 1200- 
talet, då staden var knutpunkt för hela Östersjöhandeln.

Redan under förhistorisk tid 
var Gotland en viktig handels
plats. Rika arkeologiska fynd 
från folkvandrings- och ven
deltid - år 400-700 e Kr - visar 
på gotlänningarnas handels
förbindelser. De sträckte sig 
längs östersjökusterna, från 
Danmark i väster till Ryssland 
i öster. Handelslederna gick till 
Karelen och Novgorod och ner 
längs de ryska floderna till 
Kaspiska havet och Svarta ha
vet. Därifrån fortsatte de längs 
olika vägar till det islamska 
kalifatet som sträckte sig från 
Centralasien till Gibraltar. Om
kring 200 000 arabiska silver
mynt från 700-talet och senare 
- präglade i fjärran städer som 
Samarkand, Bochara och Bag
dad - har hittats i Sverige och 
inte mindre än tre fjärdedelar 
av dem är funna på Gotland. 
En rad runstenar från 1000- 
talet berättar om Gotlands

De medeltida packhusen ligger tätt 

längs de gamla handelsgatorna i Vis

by. Under årens lopp har de föränd

rats flera gånger, somliga har byggts 

om och till, medan andra har redu

cerats till grunden under nyare hus.

bondeköpmän - farmanna- 
bönder - som dog i främ
mande land: ”Rodvisl och Rod- 
älv de lätä resa stenarna efter 
(sina) tre söner. Denna efter 
Rodfos. Honom sveko valack
er på utfärden. Gud hjälpe 
Rodfos själ. Gud svike dem 
som sveko honom.” Valacker 
var ett folkslag vid Svarta ha
vet i dagens Rumänien, Rod
fos var långt hemifrån.

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 frakta
des västerut och byttes mot tex
tilier och lyxartiklar. Impor
terat järn från Sverige smiddes

Till höger: Ringmuren sträcker sig 

3,6 kilometer runt hansestaden 

Visby - Visbys innerstad. Den var 

en gång norra Europas rikaste och 

största stad. Den mäktiga dom

kyrkan, tomma ruiner och solida 

stenhus från storhetstiden präglar 

ännu stadsbilden, här sedd från 

nordöst.



till vapen och redskap och transporterades österut. Gotlänning
ar hade slagit sig ner i bland annat Novgorod redan före år 1000.

Gutasagan, som nedtecknades omkring år 1220, berättar att 
gotlänningarna ställde sig under sveakungens beskydd mot en 
årlig skatt på 12 kilo silver. Det motsvarade 10 gram vardera för 
de allt som allt 1 200 gårdarna på ön. Gotland behöll dock både

självstyre, skattefrihet och ledungsfrihet - man behövde inte 
bidra till svearnas sjökrigsmakt.

VISBYS ÄLDSTA TID
Ingen vet när Visby grundades. Man har funnit en stenålders- 
boplats i staden, men i övrigt har Visby - i motsats till resten av

167



Gotland - få spår efter omfat
tande bosättning och jordbruk 
från förhistorisk tid. Gutasagan 
berättar om Botair, som byggde 
kyrka i Vi, förmodligen där rui
nerna efter S:t Pers och S:t Hans 
kyrkor står i dag. Det finns 
ingen tidsangivelse för händel
sen, men man antar att det 
skedde under den första halvan 
av 1000-talet. Kristendomen kom sannolikt till ön via handels
färder västerut. Enligt Gutasagan kristnades Gotland av den 
norske helgonkungen S:t Olof. Flera av Gotlands sockenkyrkor 
har bevarade Olofsskulpturer från tidig medeltid. Mitten av 
1000-talet räknas dock som den tid då Gotland bytte tro.

Man förmodar att Vi, som senare blev Visby, ursprungligen 
var ett ankringsställe för de bondeköpmän, farmannabönder, 
som endast säsongsvis bodde i trakten under vikingatiden. En 
sandbank skapade en naturlig, skyddad hamn på Gotlands i 
övrigt oskyddade västkust. Bakom strandzonen reser sig kalk
stensklippor i flera nivåer - Klinten. Lämningar efter vikinga
tidens trähus, två till tre meter under dagens marknivå, har 
daterats till åren strax före 1000. På den tiden gick strandlinjen 
ungefär där Strandgatan går 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 gatorna, de nuvarande Mellangatan och S:t 
Hansgatan. Uppdelningen i kvarter skapades med smala gränder 
på ömse sidor om byggnaderna.

Liknande byggnadsmönster - parvisa gårdar eller hus, med 
kortsidan mot en strand eller kaj och smala gränder emellan - 
förekommer i andra städer senare under medeltiden, bland annat 
på Bryggen i Bergen. Det faktum att det saknas eldstäder i de 
flesta husgrunderna tyder på att dessa inte var bostäder utan 
lagerbyggnader. När boningshus tillkom byggdes de sannolikt 
bortom hamnområdet. Denna äldsta del av Visbys stadskärna 
med sin rätlinjiga indelning skiljer sig från resten av stadens mer 
oregelbundna gatumönster och varierande tomtstorlek. Det 
tyder på att staden redan från början planerades och byggdes 
med stor medvetenhet.

FRÅN BONDEHANDEL TILL HANSESTAD 
Visbys betydelse som handelscentrum ökade under 1100-talet. 
Handeln blev allt mer specialiserad och gled så sakteliga bönder
na ur händerna och blev en ren köpmannaverksamhet. Samtidigt 
som det skedde ökade den bofasta befolkningen i antal och 
staden växte i storlek. En ny församlingskyrka, S:t Clemens, 
byggdes i stans norra del. Ryssar och tyskar kom till Visby, först 
bara under sommarsäsongen. På 1130-talet fick de gotländska

köpmännen handelsprivile
gier av den tyske kejsaren 
Lothar och år 1161 ingicks ett 
handelsavtal mellan Gotland 
och den nyligen grundade 
staden Lübeck. Avtalet öpp
nade handelsvägarna mellan 
Gotland och tyskarna. Visbys 
köpmän seglade dessutom till 
länderna runt Nordsjön. I 

Bergen kände man väl till dem och en lång rad gotlänningar 
finns också antecknade i engelska tullregister från 1200-talet.

Nu dyker det också upp en hel rad gillen i Visby - religiösa 
och sociala sammanslutningar för köpmän och så småningom 
även för hantverkare. Både tyskar, danskar, Riga-farare och andra 
grupper slöt sig samman efter yrke eller nationalitet. De tyska 
köpmännen förde med sig sin speciella organisationsform, den 
så kallade Hansan, som ursprungligen var ett löst sammanfogat 
förbund för ömsesidig hjälp och stöd. Den utgjorde embryot till 
de senare stadshansorna, som i sin tur kulminerade i det mäktiga 
tyska Hansaförbundet, instiftat år 1358. Där fick Visby en ledan
de roll bland de östliga förbundsstäderna.

STEN PÄ STEN
Det stora uppsvinget för handeln förde med sig ökat välstånd för 
Visbys köpmän, och 1200-talets högkonjunktur satte för alltid 
sin prägel på stadsbilden. Staden ändrade karaktär, gator och 
gränder fick stenläggning och kajer anlades. Stadskärnans bygg
nadsmönster fortsatte i allt vidare cirklar under medeltiden. Den 
växande handeln och välståndet gjorde att man kunde bygga 
murade stenhus på upp till fyra våningar. Denna karaktäristiska 
hustyp har man bara funnit i ytterligare en annan stad runt 
Östersjön, Tallin, men motsvarande byggnader restes även ute på 
landsbygden på Gotland.

De murade väggarna var så tjocka - upp till en meter - att de 
små jordlotter där vikingatidens träbebyggelse legat blev för små. 
De slogs därför samman till större tomter, motsvarande en hus
bredd. Fasadernas mäktiga trappgavlar vändes mot huvudgatan. 
Överst hade de en hissbom och i våningarna under fanns varu-

Ovan: Bildsten från Smiss i Stenkyrka på Gotland. Vikingaskepp och besätt- 

ning från 700- eller 800-talet då Gotlandshandeln ännu kontrollerades av 

farmannabönderna, före Visbys tillkomst. Detalj från bildstenen i Sten

kyrka, nu i Gotlands Fornsal, Visby.

Till höger: Det gamla apoteket, ursprungligen ett packhus från 1200-talet. 

Byggnaden är en av de bäst bevarade från medeltiden. Under samma period 

byggdes liknande förrådshus även på landsbygden. I övrigt var det ovanligt 

med murade packhus i dåtidens Nordeuropa.
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portar, så som man fortfarande kan se på Strandgatan. Det 
typiska packhusets grundplan var en rektangel med ett rum och 
ingång från gatan. En utvändig trappa och loftgång ledde till de 
övre våningarna. Här fanns också avträden med en invändig 
kanal ner till en murad latrincistern under källaren. Packhusen 
och den övriga bebyggelsen sträckte sig inåt från gatan som sam
manhängande husrader med bostad i den bakre delen. Bara här 
fanns eldstäder.

Utrymmesbehovet gjorde att huskropparna på många håll 
välvde sig över de smala gatorna. Även i området utanför den ur
sprungliga stadskärnan byggdes packhus, men här fanns det mer 
plats och husen byggdes ofta med långsidan mot gatan. Man 
räknar med att hela området nedanför Klinten var bebyggt om
kring år 1300.

Vi vet väldigt lite om hur köpmännen bodde under stadens 
guldålder, och ännu mindre om de lägre samhällsklassernas bo
stadsförhållanden. Packhusen, utgångspunkten för stadens väl
stånd, är de som överlevt till vår tid, och de är ofta betydligt 
förändrade och ombyggda. Ett av stadens rådhus, kallat Vinkäl
laren eller Kalvskinnshuset, låg vid det äldsta torget, Rolands- 
torget, där Birgergränd i dag möter Strandgatan. Själva byggnaden 
är sedan länge försvunnen, men grunden är bevarad under ett 
nyare bostadshus. Kalvskinnshuset var en ansenlig, murad bygg
nad, centralt placerad vid hamnen. Här sammanträdde rådet och 
det var här allt stadens vin lagrades och skänktes ut.

Till vänster: Sjömuren skiljer bebyggelsen längs Strandgatan från den gamla 

hamnen, som idagärpark. I bakgrunden reser sig det gamla apoteket mellan 

S:t Drottens och S:t Lars ruiner. Högst upp domkyrkans medeltida tornspira.

Ovan: Interiör från det gamla apoteket. Packhusen var bastanta byggnader 

med kryssvalv och pelare.
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RINGMUREN
Det utan jämförelse mest monumentala minnesmärket från 
Visbys storhetstid är den mäktiga ringmuren, som 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 
fortfarande är bevarad och en av de absolut äldsta. I tre och en 
halv kilometer sträcker sig muren oavbruten från den gamla 
hamnen och runt innerstaden. Av de ursprungliga 29 tornen 
finns 27 kvar. Mellan dessa grenslas murkrönet av mindre 
sadeltorn. De var från början 22 eller 23, men bara nio återstår.

Kruttornet är en kastal som byggdes under tidigt 1100-tal, 
norr om den gamla hamnbassängen. Det uppfördes sannolikt 
som vakttorn och brandsäkert förrådsutrymme åt staden, och är 
förmodligen Visbys första stenbyggnad. Namnet härstammar 
från 1700-talet, då tornet inrymde stadens krutlager. Sjömuren, 
som löper från Donnersplats i söder, längs stranden till Snäck- 
gärdsporten i norr, byggdes förmodligen ganska snart efter 
Kruttornet, till skydd mot angrepp från sjösidan. Muren var 
ursprungligen sex meter hög, krenelerad och med en skyttegång 
av trä. Typiskt nog var det denna del av muren som hade flest 
och störst portar, men i dag är de flesta igenmurade. Muren mot 
land byggdes något senare och med en annan utformning. Skyt
tegången murades över en sammanhängande arkad, som man 
fortfarande kan se på insidan av muren. På samma sätt byggde 
man stadsmurar i det tyska Rhenlandet. Omkring år 1300 höjdes

muren med tre meter och de flesta tornen härstammar från den
na period. Sju portar tillförsäkrade stadsborna passage inåt land. 
Utanför muren anlades upp till tre vallgravar utanför varandra, 
som på vissa platser förstärktes med kallmurade stenblock.

Staden uppförde denna försvarsanläggning utan kungens till
stånd, vilket framgår av ett underkastelsebrev till Magnus Ladu
lås år 1288, där ringmuren för första gången omnämns. Den 
restes antagligen med anledning av stridigheter mellan stads
borna och den omgivande jordbruksbefolkningen om tullavgif
ter, handelsrättigheter och lagstiftning. Farmannabönderna såg 
inte med blida ögon på hur stadsborna tog över den inkomst
bringande handeln. Kungen ingrep och bötfällde staden och 
utkrävde nya skatter av den. Stridigheterna med bönderna bi
lades, men den uppkomna skillnaden mellan bondebefolkning 
och stadsbor befästes. Visby tillerkändes självstyre och handels
frihet som påminde om de tyska hansestädernas.

Till vänster: Del av ringmuren nedanför Norderport. Man kan se att muren 

är byggd i två omgångar. Arkaderna som bar upp skyttegången syns tydligt. 

Därefter har muren byggts till på höjden. Bjälklaget till den nya skytte

gången är borta, men hålen i muren syns ännu.

Ovan: Kärleksporten vetter mot havet, utan störande bebyggelse i närheten. 

Nästa uppslag: Ett av ringmurens torn och domkyrkan i siluett.
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HUS TILL HERRENS LOV OCH MUNKARS BONING 
Det ökande välståndet och den blomstrande handeln märktes 
inte bara i de profana byggnaderna. En lång rad kyrkor uppför
des också under hela 1200-talet. Redan före år 1350 fanns inte 
mindre än 17 kyrkor och kapell i Visby. Mariakyrkan, dagens 
domkyrka, påbörjades under senare halvan av 1100-talet och är 
den enda som fortfarande står under tak. Byggandet av kyrkan 
har en lång historia, med ett flertal förändringar och tillbygg
nader. Efter år 1200 omtalades den som de tyska köpmännens 
kyrka. Den byggdes som en traditionell, treskeppig basilika, med 
koret åt öster. I tornbottenvåningen löpte ett galleri, ett drag som 
antyder tyskt inflytande och som senare kopierades i en lång rad 
kyrkor över hela Gotland. Också andra drag i Mariakyrkan har 
tydligt tyskt ursprung - speciellt från Westfalen. Med sitt enorma 
västra torn och två mindre östliga torn ruvar kyrkan över den 
omgivande bebyggelsen. Tornen är ett landmärke som syns på 
långt håll och ger en antydan om den syn Visby måste ha varit då 
spiror och torn från för länge sedan bortglömda kyrkor sträckte 
sig mot skyn.

Precis som de tyska köpmännen hade även andra nationali
teter sina egna kyrkor. Ruinerna av den ryska kyrkan ligger i dag 
under ett bostadshus i Ryska gränd öster om Stora torget. Bisko
pen i Riga hade sin egen kyrka, S:t Jacops, sannolikt samma som 
Helge Ands kyrka. Den har en åttkantig grundform och intar en 
särställning i Visbys mångsidiga och omfattande kyrkoflora. 
Utformningen pekar tillbaka mot en rad kyrkor med status som 
begravningskyrkor eller kejserliga kapell, till exempel Karl den 
stores kyrka i Aachen och Den heliga gravens kyrka och Upp
ståndelserotundan i jerusalem.

Det ekonomiska och befolkningsmässiga uppsvinget lockade 
även klosterväsendet till Visby. Ruinerna av dominikanernas S:t 
Nicolai och franciskanernas S:ta Karin skvallrar om kloster som 
ansåg sig stora nog att resa några av stadens mäktigaste kyrkor, i 
direkt konkurrens med församlingskyrkorna. S:ta Karins läge vid 
Stora torget är knappast en tillfällighet - franciskanerna lade vikt 
vid att kunna predika för allmänheten. Av alla svenska medeltids
städer hade Visby allra flest kyrkor, och det är den stad som har 
flest kvar - om än i ruiner.

Visbys stadsbild på 1200-talet präglades säkert av människor 
i febril aktivitet. Där Almedalens park ligger i dag låg en gång 
stadens hamn. Skepp ankom och avlöpte, varor lossades och 
lastades. Längs gator och gränder skramlade kärror och vagnar 
lastade med varor, medan män med ryggarna krumma av last 
trängde sig fram mot bodar och packhus. Mitt i denna hektiska 
verksamhet restes på mindre än hundra år en stad och en 
ringmur. Byggnadssten och kalk till murbruk bröts i klipporna 
runt staden. Packhus, kajer, stadsmur, kyrkor och kloster restes 
innanför muren på otroligt kort tid, sett i historiskt perspektiv.

Det tyder på att byggherrarna stod på solid ekonomisk grund 
och avslöjar stor organisationstalang och fackkunskap samt 
tillgång till ett enormt antal hantverkare av alla slag. Mångfalden 
av kyrkotyper i staden vittnar om inflytande från både Öst- och 
Västeuropa. Men dekorerna och portalerna avslöjar att samma 
hantverkare utfört allt jobbet.

DIGERDÖD OCH TILLBAKAGÅNG 
Digerdöden, som härjade i Europa under åren runt 1350, slog 
hårt mot Visby. En senare källa anger att 8 000 människor dog, 
något som ganska säkert är en avsevärd överdrift. Visby hade 
uppskattningsvis mellan 5 000 och 10 000 invånare omkring år 
1300. Men resultatet av pesten var knappast lindrigare än på 
fastlandet, där mellan en tredjedel och hälften av befolkningen 
strök med. Samtidigt försvagades Visbys ställning i östersjö
handeln gradvis, genom att en ökande andel av handeln gick 
direkt från Baltikum och Ryssland till de vendiska hansestäderna 
med Lübeck i spetsen. Visby blev dessutom en bricka i det 
oroliga, politiska spelet i Norden under senmedeltiden. År 1361 
erövrades ön av en dansk styrka under ledning av kung Valdemar 
Atterdag. En gotländsk bondearmé blev regelrätt massakrerad 
utanför Visbys murar, 1 800 gotlänningar stupade. En massgrav 
har delvis grävts ut vid Korsbetningen norr om ringmuren. Kor
set som restes över graven står där än, med sin latinska inskrip
tion: ” I Herrans år 1361 tisdagen efter S:t Jakobi dag föll utanför 
Visbys portar de här begravda gutarna i danskarnas händer. Bed 
för dem.”

Visbys handelsprivilegier stadfästes av danske kungen och 
Gotland förblev danskt i trehundra år, med kortare avbrott. 
Tyska Orden satt under en tioårsperiod vid makten i Visby och 
anlade då Visborgs slott i stadens södra del. Erik av Pommern 
satt på Visborg då han på 1420-talet, med Gotland som bas, 
försökte återerövra de nordiska länderna. Tillsammans med de 
fruktade vitaliebröderna plundrade han de nordiska farvattnen 
så långt som till Bergen på Norges västkust. Den staden sveddes 
illa av hans härjningar år 1428. De instabila förhållandena i 
Norden och runt Östersjön varade under resten av medeltiden.

Sedan delar av Visby stuckits i brand av lybeckarna år 1525 
fanns varken ekonomiska eller mänskliga resurser att återupp
bygga ruinerna av bostäder eller kyrkor. Delar av staden blev 
liggande i ruiner, medan reformationens stängning av alla kloster 
några år senare beseglade kyrkornas öde. Visbys guldålder låg 
bokstavligen i ruiner. Men slottet Visborg gick stärkt ur medel-

Franciskanerklostrets gamla kyrka, S:ta Karin. Här celebrerades mässa fram 

till 1540-talet, då valven rasade samman. Långhuset och koret byggdes i 

flera etapper. Koravslutningen, absiden, invigdes år 1391.
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tiden, som ett av Nordens största. Det kom att stå som en symbol 
för stadens förlorade självständighet, för när Danmark avstod 
Gotland till Sverige, efter freden i Brömsebro 1645, sprängde den 
siste danske slottsherren borgen i luften. I dag finns bara några 
oansenliga lämningar kvar vid ringmuren i söder.

Visbys långvariga nergång ledde till att befolkningen krympte 
och bostadsområdena trängdes samman. Handeln hade krympt 
till export av råvaror, som timmer, tjära, fisk, kalk och kalksten 
och import av salt och andra nödvändigheter och småartiklar. 
Stadskärnans gamla packhus började användas som bostäder där 
man byggde in eldstäder och ändrade våningsplan och väggar 
för att passa det nya användningsområdet.

Omkring år 1650 började staden än en gång växa. Ruiner bygg
des på eller röjdes bort och nya hus reste sig där de gamla stått. 
På så vis bibehölls till stora delar den medeltida stadsplanen. Den 
norra stadsdelen återuppbyggdes och uppe på Klinten växte ett

Till vänster: Stora torget med S:ta Karins ruin, klostergården låg till vänster.

Ovan: Typisk gatumiljö i den norra stadsdelen. Dominikanernas kyrkoruin 

S:t Nikolai ligger i blickfånget både till lands och sjöss.



bostadsområde upp, med enklare trähus där huvudsakligen 
hantverkare bodde. Tyska köpmän och hantverkare slog sig än 
en gång ner i staden. För första gången sedan 1100-talet uppför
des trähus i det gamla hamnområdet. Burmeisterska huset, med 
sina knuttimrade väggar, är ett sällsynt välbevarat exempel på 
ståndsmässig träarkitektur från nordiskt 1600- och 1700-tal. 
Både dekor och inredning vittnar om en mycket välmående 
köpmannafamilj.

Ovan: Burmeisterska huset på Strandgatan byggdes på 1650-talet åt en av 

stadens förnämsta köpmän.

Till höger: Goda tider under 1700-talet gav arbete även åt hantverkare. 

Tidstypiska väggmålningar i den så kallade Ryska gården vid Stora torget. 

De är utförda av Nils Salin, en lokal ”konterfejare”, en målare och dekoratör. 

Den gamla köpmansbostaden är i dag kafé.

DEN NYA TIDEN
Till skillnad från andra nordiska städer har Visbys medeltids- 
bebyggelse och kyrkoruiner fått stå orörda genom seklerna. 
Orsaken står att finna i befolkningsminskningen sedan stadens 
storhetstid var över. Då staden växte igen fanns det gott om plats 
innanför muren och många husgrunder att bygga vidare på. I 
storlek skiljer sig nyare tiders hus inte mycket från medeltidens 
byggnader, även om stilen och utsmyckningarna är annorlunda. 
En lång rad packhus och medeltida källare gömmer sig bakom 
nyare fasader.

Mot slutet av förra århundradet uppkom behovet av nya 
institutioner som bank, skola och sjukhus. Visbys medeltida 
byggnadsarv blev allt mer känt och uppskattat. Ökande turism 
krävde också sitt med hotell och badplatser. Nya byggnader 
uppfördes i den gamla stadskärnan. Omfånget blev större, men 
omfattningen av den nya tidens byggnadsverksamhet var trots 
det mycket blygsam.

När industrialismen på allvar gjorde sitt intåg, runt sekel
skiftet, var Visby redan högt värderat för sitt byggnadsarv. 
Ringmuren fridlystes så tidigt som år 1808 och på 1870-talet
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utbetalades lagskyddade, statliga bidrag för underhåll av muren 
och ruinerna. En stadsplan med nydragning av stadens gatunät 
utarbetades år 1874, men förkastades. En ny plan, från 1912, 
inriktade sig på att bevara staden innanför muren. I området 
omedelbart där utanför anlades dessutom ett sammanhängande 
grönområde. Nya stadsdelar har hela tiden byggts utanför denna 
buffertzon.

På det viset är Visbys innerstad, staden innanför ringmuren, 
bevarad som en unik historisk miljö. Staden berättar om en kort 
och intensiv guldålder som centrum under en avgörande epok i 
Nordens och Europas historia. Men till skillnad från så många 
andra städer från den tiden har byggnaderna bevarats. Det som 
en gång var navet hamnade, som en följd av historiens tvära kast, 
i periferin. Att Visby fortfarande bär prägel av sin storhetstid 
beror inte bara på pietet från invånarnas sida. Hållbara material 
och gediget hantverk har stått pali för tidens tand. Senare tider 
har långsamt lagt sig över och anpassat sig till de föregående. En 
långvarig nergång skapade utrymme för det nya inom de gamla 
strukturerna. Tanken på att skydda och bevara slog dessutom 
tidigt rot i Sverige, som upprättade Antikvitetskollegiet, nu
varande Riksantikvarieämbetet, redan på 1600-talet. Dessutom 
kom industrialiseringen sent till Gotland och Visby. När den 
stora tillväxten satte fart på allvar var tanken på skydd åt 
eftervärlden redan fast etablerad. Turismen, som växte fram i 
släptåg på medeltidssvärmeriet, blev dessutom en inkomstkälla 
för den gamla hansestaden.

Dagens stadsflanörer kan skapa sig en levande bild av den 
sällsynt väl bevarade hansestaden från medeltiden. Man kan 
också följa de historiska växlingar som leder fram till dagens 
Visby.

Helge Ands kyrka är en av Visbys mest spännande ruiner. Den byggdes på 

1200-talet med en åttkantig grundplan. Skeppets centralrum täcktes av ett 

kupolformat valv. Trappor på ömse sidor leder upp till ett galleri. Kyrkan är 

byggd med kvadersten, rätvinkliga, planslipade stenar, som var ett särskilt 

dyrbart byggnadsmaterial.
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Drottningholm dyker upp på backkrönet innan vägen fortsätter ner mot 
sundet mellan Kärsön och Lovön. Det ljusgula slottet breder ut sig ner mot sjön och i 

bakgrunden skymtar parken med sina snörräta linjer och symmetriska trädgårdsanläggningar. Så 
svänger vägen i en högtidlig böj åt höger och bron leder besökaren över till Lovön, på respektfullt avstånd från slottet. 

Höga almkronor ramar in slottet och parken. I trädens skugga slingrar sig stigar över de idylliska grässlänterna. Sirligt 
utformade små broar tar besökaren över konstgjorda sjöar och dammar runt om i parklandskapet. Bredvid 

slottet ligger Drottningholmsteatern, en av de få intakta 1700-talsteatrar na i Europa. Och på åsen i 
söder, i den anlagda parkens ytterkant, ligger Kina slott som ett fjärran eko frän Orienten. 

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

I våra dagar blir inte kontrasten mindre om man startar resan i 
Stockholms centrum, 15 kilometer längre österut.

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 slottsanlägg- 
ningen: drottningarna Hedvig 
Eleonora och den några ge
nerationer yngre Lovisa Ulrika.

Drottningholms historia 
sträcker sig tillbaka till medel
tiden. Sitt namn fick Drott
ningholm när Johan III:s ge
mål Katarina Jagellonica höll 
hov här i slutet av 1500-talet. 
Slottet hade sedan dess bytt 
ägare flera gånger när Karl X 
Gustavs drottning Hedvig 
Eleonora köpte det 1661, ett år 
efter det att hon blev änka. 
Men hon fick ingen lyckosam 
start som slottsägarinna, hela 
byggnaden brann ner till grun
den samma år. Den nuvarande 
slottsbyggnaden påbörjades år 
1662, efter Nicodemus Tessin 
d ä:s ritningar. Änkedrottning
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Hedvig Eleonora var en seg
livad dam som överlevde sin 
man med 45 år. En stor del av 
sin tid och nästan lika mycket 
av sina tillgångar spenderade 
hon på Drottningholm. Bygg
nadsarbeten, utsmyckningar, 
inventarier och inte minst par
ken slukade enorma summor, 
men den höga damen var väl 
stadd vid kassa genom in
komsterna från sina många 
förläningar i Mellansverige. 
Och ur askan steg ett slott 
efter samtida europeiska före
bilder, som alla hade den frans
ke solkungen Ludvig XIV:s 
Versailles som ideal.

Herkules i fontänen framför slottet, 

skapad av bildhuggaren Adrian de 

Vries omkring år 1600. Den ingick 

troligen i det svenska krigsbytet från 

Prag och Wallensteins palats, som 

plundrades 1648. Sockeln tillverka

des då statyn sattes upp i parken 

omkring 1690.
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Tessin d. ä. dog 1681, men arbetet på slottet fortsatte under 
ledning av hans son, Nicodemus Tessin d. y., ända tills slottet 
äntligen stod färdigt omkring år 1700.

SLOTTET
Slottet har en rektangulär huvudbyggnad med tre våningar mot 
vattnet i öster och två mot parken i väster. På den sidan skjuter 
två likaledes rektangulära, två våningar höga sidopaviljonger 
fram. Fyra flyglar mot norr och söder skapar kringbyggda gårdar. 
I var ände avslutas sidoflyglarna med kupolkrönta rondeller. 
Ursprungligen bestod flyglarna av en våning, men byggdes på 
med en till omkring 1750.

Till Drottningholm anlände man förr i tiden med båt, 
antingen från Stockholm eller över sundet från Kärsön. De 
utvalda besökarna steg i land på bryggan mitt för slottet, där det 
öppnar sig mot öster och stranden nedanför. Entrén ligger mitt 
på huskroppen. Med säker känsla för dramatiska effekter 
utformade far och son Tessin en ingångsportal och ett trapphus 
som kan stämma den sturskaste till ödmjukhet och respekt. Från 
entrén på sjösidan fångas blicken av utsikten åt parken. Den är

Drottningholms fasad åt väster. Barockparken är i stort sett bevarad, dock 

lite förenklad. Här har senare tider inte sopat undan spåren efter tidigare pe

rioder, utan fogat nytt till gammalt, vilket ger anläggningen dess unika prägel.
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stramt komponerad ner i minsta detalj. En avsmalnande korri
dor med stigande golv skapar en illusion av längd, ett falskt per
spektiv som mynnar i ett fönster rakt ut mot parkens mittaxel.

Rikt utsmyckad med stuckarbeten och målningar leder trap
pan besökaren upp genom våningarna. Högst upp välkomnar 
statyer av fornhistoriska, götiska kungar och antika gudar, för att 
påminna gästen om värdfolkets härstamning. I väster ligger 
andra och tredje våningens vestibuler, där parkens panorama 
med det omgivande landskapet öppnar sig i sin fulla bredd. 
Tillsammans med änkedrottning Hedvig Eleonoras paradsäng
kammare är entrén och trapphuset den del av slottet där barock
ens formspråk syns tydligast. Här manifesterar sig monarkin i 
stormaktstidens Sverige. Den svenska flaggan vajade på fäst
ningar och borgar från Norr- och Österbotten i norr, Karelen och 
Estland i öster till Preussen och Pommern i söder och till Bremen 
mot Nordsjön i väster.

Änkedrottning Hedvig Eleonoras (1636-1715) paradsängkammare är ett 

av slottets ursprungliga representationsrum. Dagens kungligheter strävar efter 

att hålla åskådare utanför sovrummet. I äldre tider var dock monarkens offi

ciella uppstigande och sänggående omgivet av strikta etikettsregler. Sömnen 

förlädes som regel på annan plats. Detta sovrum var ursprungligen svartmå
lat, då drottningen var änka. År 1701 avlägsnades alla sorgtecken och rum

met iordningställdes till det skick det har i dag. Sängen kom på plats 1710.
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BAROCKPARKEN
Parken på västsidan av slottet följer huvuddragen i Tessin d y:s 
trädgårdsarkitektur från slutet av 1600-talet. Tessins ritningar 
hade, i likhet med slottet, sina förebilder i samtidens Frankrike 
och André LeNötres parkanläggningar. Han var arkitekten 
bakom Versailles park. En rad detaljer i Drottningholmsparken 
är direkt kopierade från LeNötres anläggning i Chantilly, nord
väst om Paris, men kompositionen är Tessins egen. Huvudaxeln 
ligger vinkelrätt mot slottsfasadens mittpunkt och på ömse sidor 
om den linjen är parken indelad i parterrer - symmetriska fält 
med olika utformning - i stigande nivåer bort från slottet.

Närmast slottet ligger den så kallade broderiparterren. Bro
derierna har under årens lopp blivit starkt förenklade, och är i 
dag gräsfält, avgränsade med låga, hårt trimmade häckar och 
kägelformade buskar. Både slottsterrassen och broderiparterren 
är väl försedda med bronsstatyer som föreställer antika gudar, i 
den stora, cirkelrunda bassängen svingar Herkules sin klubba. 
Statyerna är krigsbyten från svenskarnas erövring av Prag år 1648 
och från kriget mot Danmark 1660. Samtliga statyer är tillver
kade av en och samma konstnär. Sålunda kom det sig att Drott
ningholm fick Europas största samling av den flamländske 
mästaren Adriaen de Vries bronser.

Bakom broderiparterren och två trappsteg upp följer vatten
parterren med sina fontäner framför kaskaderna - stödmurar 
med vattenfall. Härifrån leder promenaden upp till de bakom- 
varande boskéerna - låga, planterade skogsdungar i varierande 
form. Barockparken slutar med en stor, stjärnformad boské, där 
smala stigar löper ut från mittpunkten. De träd som en gång var 
små har med tidens gång vuxit sig höga och skymmer i dag 
utsikten mot kullen som utgör en naturlig slutpunkt för anlägg
ningen och på samma vis har de dubbla almalléerna på ömse 
sidor om parken blivit stora och mäktiga. Men ännu kan man få 
hela barockparken i blickfånget från vestibulen en trappa upp i 
slottet - kungens utsikt. Planerna på att utvidga parken åt norr 
blev aldrig av.

NYA TIDER, NYA ÄGARE
Slottet förblev nästan oförändrat sedan det färdigställts, men i 
parken satte förfallet in efter Hedvig Eleonoras död år 1715.

År 1744 fick den nyblivna kronprinsessan Lovisa Ulrika 
Drottningholm i bröllopsgåva av sin svärfar, Fredrik I. Här 
byggde Lovisa Ulrika upp sina berömda samlingar av insekter

Biblioteket inreddes på 1760-talet åt drottning Lovisa Ulrika (1720-82). 

Hon var en passionerad samlare, inte bara av böcker utan även av mynt, 

växter och kinesiskt porslin. Drottningen gav bland annat sitt stöd till Carl 

von Linnés botaniska arbete. Hennes samlingar var bland de största i 

Europa. De köptes så småningom av svenska staten och fördelades till 

museer och bibliotek.
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och fjärilar, myntkabinett och bibliotek, av senare kommenta
torer omnämnt som ”ett altare på vilket mången har offrat”. 
Renoveringen av slottet till dåtidens mode startade nästan 
omedelbart. Under loppet av de följande femtio åren fick Drott
ningholm det omfång anläggningen fortfarande har.

EN ILLUSION AV ORIENTEN
Om man följer allén till vänster vid slutet av barockparken, dyker 
något rött upp mellan träden på toppen av åsen. Snart uppen
barar sig ett litet lustslott med små paviljonger på var sida. Det är 
Kina slott som tar emot. Efuvudbyggnaden består av två våningar, 
med svängda korridorer ut till de lägre sidopaviljongerna. På så 
sätt bildar slottet en hästskoformad båge som omger gårdsplanen 
och ger intryck av en liten 
amfiteater. Stora glasytor 
och franska fönster ger 
byggnaden en öppen och 
luftig prägel, medan tält
taket och de rikliga re
lieferna i fasaden ger liv åt 
byggnaden helt i linje med 
rokokons lekfulla ideal.

Effekten är avsiktligt 
exotisk, men både arkitek
turen, utsmyckningen och 
den omgivande parkan
läggningen är omisskänn
ligt europeisk. En 1700- 
talskines skulle säkert ha 
känt igen fasadens röda 
färg och meanderbårder, 
men han skulle med all säkerhet studsa inför dess placering på 
ytterväggen. Med lite god vilja kanske vederbörande skulle känna 
igen stilen. Men takets färg skulle vår kines nicka igenkännande 
åt. Här har man helt klart att göra med en för honom eller henne 
okänd kult. Detta tempel måste säkerligen vara ägnat åt kejsar- 
familjen, eftersom fasadens ornament är målade i gult, solens och 
kejsarens färg.

Från en stor, åttkantig sal med marmorerade väggar leder 
dörrar in till salongen där bakom samt till kabinett - små rum - 
på ömse sidor. Rummen är utformade efter beskrivningar i sam
tida reseskildringar från Kina. Väggarna har paneler med kine
siska lackarbeten med landskapsmotiv och mindre skrifttavlor. 
Stora porslinsurnor och annat kinesiskt konsthantverk bidrar till 
den kinesiska atmosfären. Genuint kinesisk är också den stora 
samlingen med porslinsfigurer i biblioteket en trappa upp. Men 
bortsett från åsynen av enstaka föremål och möbler skulle 
förmodligen en kines känt sig fullständigt främmande i denna 
miljö.

Kina slott var exotiskt också med samtida europeiska mått 
mätt. Det var en kostbar gåva till drottning Lovisa Ulrika på 
hennes 34-årsdag år 1753, från hennes gemål 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 år 1769. Utsmyckningar och 
dekor har huvudsakligen franska förebilder, men är utförda i 
Sverige.

Allt kinesiskt, från paviljonger och lusthus till porslin och 
kinaimitationer - så kallade kineserier - var högsta mode bland 
europeiska kungligheter och aristokrater. Naturromantik och 
svärmeriet för det pittoreska och exotiska fick god draghjälp av 
den ökande handeln på Kina. I Versailles restes en kinesisk-

inspirerad paviljong redan 
1670 och fransmännen var 
ju dåtidens trendsättare. 
Men den direkta inspira
tionen till Kina slott kom 
förmodligen från Preussen. 
Fredrik II, Lovisa Ulrikas 
bror, lät bygga en kinesisk 
paviljong vid slottet i 
Rheinsberg år 1747.

Under några decen
nier valde kungafamiljen 
att tillbringa sommarsä
songen i Drottningholms 
kinesiska lustslott. Hit drog 
man sig tillbaka för mer 
informell samvaro. Den 
ena av paviljongerna vid 

gårdsplanen inrymde en matsal kallad ”Confidencen”, för att man 
här kunde samtala ostört, utan tjuvlyssnande tjänstefolk. Bordet 
kunde nämligen hissas upp genom golvet från källarvåningen. I 
den andra paviljongen fanns kungens personliga snickarverk
stad. Här fann han avkoppling genom att syssla med mer hand
fasta och kanske fogligare material än ett kungarike.

Mot slutet av 1700-talet togs lustslottet ur bruk, men perio
diska underhållsarbeten har räddat Kina slott åt eftervärlden, 
som ett av de bäst bevarade i Europa.

Kina slott i slutet av allén. Slottsbyggnaden inhägnar gårdsplanen med sina 

färgglada fasader. Det ”kinesiska” lustslottet byggdes som ett franskt 

rokokoslott, med tysk förebild, ritat av svenska arkitekter efter förlagor i en 

engelsk bok om kinesisk arkitektur. Det är byggt av svenska hantverkare och 

delvis utsmyckat efter franskt mönster. Drakarna på taket har en viss likhet 
med sina kinesiska släktingar, i övrigt har Östern omformats enligt europeisk 

uppfattning. Bjällrorna på takfoten pinglar i vinden.
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TEATERN
Medan Kina slott glittrar i parkens utkant, är Drottningholms- 
teatern, anläggningens kanske mest berömda byggnad, betydligt 
mer beskedlig i sin framtoning. Lovisa Ulrika var en drottning 
som uppskattade det samtiden kunde erbjuda av kultur och un
derhållning, däribland teater och opera. Drottningholms första 
teaterbyggnad restes 1754, men brann ner mitt under en 
föreställning bara några år senare. Dramatiken blev inte mindre 
av att damernas omfångsrika klänningar satte effektivt stopp för 
en snabb utrymning.

Den nuvarande teatern stod färdig år 1766. Arkitekten var 
samme Adelcrantz som ritade Kina slott. Teatern ligger norr om 
slottet, med entrén mot söder och slottsterrassen. Byggnaden är 
uppförd på en korsvirkesstomme, med putsade fasader. Dekoren 
är ytterst sparsmakad, bara en list mellan första och andra

Till vänster: Gula kabinettet är tillsammans med det röda tvärs över hallen 

de enda rummen som är inredda efter kinesisk förebild. Denna förmedlades 

av William Chambers i hans bok ”Design of Chinese Buildings, Furniture, 

Dresses, Machines and Utensiles” från år 1757. Landskapsmålningar och 

skrifttavlor är karaktäristiska kinesiska lackarbeten och kommer från det 

första Kina slott på Drottningholm. Möblerna är europeiska.

Ovan: Lustslottets interiörer ritades av Jean Eric Rehn. Gröna salongen i 

slutet av slottets vänstra flygel har tapeter med ”kinesiska” figurscener 

inramade av blomstermotiv. Denna inredningsstil varsom så mycket annat 

kopierad från Frankrike, och var mycket populär bland Europas aristokrati 

under åren runt 1750.
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våningarna, och ett något bredare band under takfoten. Entré
partiet är enkelt markerat med en frontespis över andra 
våningen, som för tanken till antikens doriska tempel.

Samma enkelhet som präglar fasaden går igen inne i teater
salongen. Gråvita väggar med svaga gultoner delas av med 
pilastrar. Enskilda större, dekorativa detaljer är antingen skurna 
i trä eller utförda i papier-maché. Både fasaden och salongen 
vittnar om nyklassicistiskt formspråk på frammarsch. Utsmyck
ningen är enkel för att vara en del av ett kungligt slott. Men 
teatersalongen är likafullt ett arkitektoniskt mästerverk med sin 
avmätta, symmetriska balans mellan salong och scen. Salongen är 
en spegelbild av den djupa scenen och de båda sammanbinds 
genom orkesterdiket och de kungligas platser längst fram. Tre 
loger är symmetriskt placerade på var vägg. På så vis suddar man 
ut gränsen mellan åskådare och föreställning. Kungen blir cent
rum i teatern, där perspektivet sträcks ut i bägge ändar - den ena 
som spegelbild av den andra.

Förutom nödvändiga garderober och tekniska anordningar 
rymmer teaterbyggnaden också lägenheter fördelade över tre 
våningar. Här fanns plats för de kungliga, teaterdirektör, hovfolk 
och skådespelare. För när kungafamiljen anlände till Drottning
holm inför sommarsäsongen, flyttade skådespelartrupp och 
scenarbetare med.

Ovan: Drottningholmsteatern med kopia av Apollo Belvedere framför. 

Tillsammans med en rad andra kopior köptes den efter Gustav IIT.s (1746- 

92) italienresa åren 1783-84. Till vänster skymtar den så kallade Déjeuner- 

salongen - lunchsalongen - en tillbyggnad från 1791.

Till höger: Teatersalongen med sin interiör av papier-maché. Nederst i högra 

hörnet de kungliga platserna, i salongens mittpunkt. I dag är belysningen 

elektrisk.
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Till vänster: Teaterfoajén användes även för kammarkonserter.

lISlpll
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Ovan: Déjeunersalongen - salongen där Gustav III och hans närmaste krets 

intog långa luncher. Franska fönster leder rakt ut till engelska parken, med 

sin tuktade harmoni.
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GLANSTID OCH TÖRNROSASÖMN 
Under Gustav III (1771-92) upplevde Drottningholmsteatern sin 
glanstid, där kungen själv uppmuntrade utvecklingen av teater 
och opera på svenska, vid sidan av den dittills allenarådande 
franskspråkiga. Efter Gustav III slumrade teatern in i en törn- 
rosasömn. Den bommades igen och användes som förråd, och 
öppnades nästan aldrig förrän på 1920-talet, då Riksantikvarie
ämbetet skulle registrera målningar. Om antikvarierna kysste det 
sovande skalet ska vara osagt, men under tumstjocka lager av 
damm dök det upp kompletta kulisser till över trettio olika 
föreställningar. Scenmaskineriet var fortfarande intakt, bara 
tågvirket behövde bytas ut. Salongen och scenen var orörda. 
Fram ur gömmorna trädde en komplett och fullt fungerande 
1700-talsteater.

ENGELSKA PARKEN
Under Gustav lifts sista regerings- och levnadsår byggdes teater
foajén ut mot parken i söder. Denna del av området hade anlagts 
enligt det samtida engelska mönstret bara några år tidigare. 
Landskapet bearbetades medvetet för att ge intryck av jungfrulig 
och harmonisk natur. Huvudmotivet var en slingrande kanal, 
som grenade ut sig i ett sjösystem med öar och holmar. Gröna 
gräsmattor böljar fram under stora trädkronor. Informella stigar 
slingrar sig till synes slumpartat, och leder besökaren från den 
ena utsiktspunkten till den andra. I de små sjöarna glimmar 
ljusreflexer och den omgivande parken speglar sig. Omfluten av 
vatten höjer sig en konstgjord gravhög - ett minnesmärke över 
Gustav III, vilket dock aldrig färdigställdes.

EN SAMMANSATT HELHET
I fjärran står ett murat torn, det götiska tornet, den enda av flera 
planerade parkbyggnader som faktiskt uppfördes. Här uppifrån 
kan man ännu se ut över Lovön och de olika delarna av Drott- 
ningholmsanläggningen. Mest överskådlig är barockparken, med 
sin disciplinerade mångfald, inordnad längs en mittaxel - mak
tens representativa ansikte. Bredvid ligger engelska parken, med 
sin skenbart orörda naturlighet, skapad för att de kungliga och 
aristokratin, utan risk för otrevliga överraskningar, skulle kunna 
möta och uppleva den harmoniska och vänliga naturen. Barock
parken har slottet som fond. Som motsvarighet har engelska par
ken teaterfoajéns fasad som avslutning. Bakom alltihop gömmer 
sig Kina slott i söder, som ett återsken från en svunnen tid. Med 
sina skilda element från 1600- och 1700-talen är Drottningholm 
ett sällsynt och välbevarat exempel på olika perioders europeiska 
slottsanläggningar.
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Garderoberna är de samma somför två hundra år sedan, bara dräkterna är 

nya. Under sommarhalvåret ges föreställningar med 1700-talet som förebild, 

med kopior av dåtida kostymer och kulisser.



Även till Kina slott hör en park. Smala grusgångar löper mellan ansade 

häckar som avgränsar trädgårdsrummet och gör det mer intimt än den stor

slagna barockparken. En så kallad voljär - en stor fågelbur - i ”kinesisk” stil 

fulländar den exotiska atmosfären vid Kina slott.

Till höger: I engelska parken placerades skulpturer som överraskande 

blickfång, till skillnad mot barockparkens stramt komponerade uppbyggnad. 

Statyn av Diomedes, en av hjältarna ur Odyssén, anskaffades efter Gustav 

IIT.s italienresa, liksom Apollo Belvedere framför teatern och en rad andra 

skulpturer.
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Järnbruket i Engelsberg är i likhet med Drottningholms slott nära 
knutet till Sveriges stormaktstid, på 1600- och 1700-talen. Slottet, med sin park och sin 

teater, är ett vittnesbörd om monarkins maktställning och praktlystnad. Engelsbergs bruk ger en bild av den 
andra änden av samhällspyramiden. Här var det inte hovets kammarorkester som musicerade, utan bullret från 

masugnen, bruset från forsen och hamrandet från smedjan som skapade ljudbilden. Här doftade det inte av 
rosenvatten och parfymer, utan luktade svett, kol och rök. På Engelsberg, och hundratals liknande bruk, 

smältes malmen och smiddes stålet. Det var en mycket väsentlig del av de ekonomiska och 
vapenteknologiska förutsättningarna såväl för det svenska östersjöväldet somför hov

livet på Drottningholm. Svenskt stål och järn var ledande i Europa ända tills 
stenkolet togs i bruk inom engelsk järn- och stålproduktion efter 1750.

Ängelsberg ligger i Norberg, 
inte långt från Fagersta i Väst
manland - i dag bara några 
timmars resa i nordvästlig rikt
ning från Stockholm. Engels
bergs bruk ligger vid ån som 
rinner från sjön Snyten och ut 
i den större Åmänningen. Lå
ga, rödmålade träbyggnader 
ligger utspridda här, fridfullt 
inbäddade i stora lövträd. Järn
brukets masugn och rostugn 
påkallar mer uppmärksamhet, 
med sina kompakta former.

Som en kontrast ligger ett 
litet lusthus vid dammen en 
bit bort och idyllen förstärks 
av parken på ömse sidor om 
allén upp mot herrgårdsbygg
naden. Två runda, kupol- 
krönta slaggstenspaviljonger 
flankerar entrén. Den ena är

Två runda slaggstenspaviljonger 

flankerar ingången till herrgården. 

Delvis förglasad slaggsten var en 

restprodukt från masugnen. I stora 

delar av Bergslagen har slagg gjutits 

till byggsten.

ett lusthus, den andra är av
trädet. Gårdsplanen avgränsas 
av två rödmålade timmerflyg
lar under säteritak, vinkelrätt 
mot herrgården som tronar i 
den bortre änden av anlägg
ningen. Den är vitmålad, i två 
våningar och med klocktorn 
på mansardtaket och pelare 
framför entrén. Fruktträdgår
den bakom bruksherrgården 
var en gång en symmetriskt 
anlagd park med drivhus - ett 
så kallat orangeri. Så ligger 
brukets herresäte som ett svagt, 
men ändå fullt synligt, åter
sken av Drottningholm.

Brukets ”guldgruva”, Herr
smedjan, ligger i närheten av 
herrgården. Både placeringen 
och den putsade och dekore
rade slaggstensfasaden vittnar

Till höger: Herrgården är avskiljd 

från industribyggnaderna med en 

park. De runda slaggstenspaviljong- 

erna inrymmer avträde respektive 

lusthus, byggda cirka 1780 åt bruks

ägaren Lorents Petter Söderhielm.
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om att det var stångjärnet från smedjan och inte råjärnet från 
masugnen som en gång gav den bästa avkastningen. Arbetar
bostäderna var betydligt mer anspråkslösa och placerade i an
läggningens ytterområde, på behörigt avstånd från herrskapet.

BAKGRUND
I dag är det 1700- och 1800-talens bebyggelse som dominerar. 
Men bruket och järnbrytningen 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 blästringsgropar, de äldsta i trakten 
daterar sig 2 300 år tillbaka i tiden. Omkring år 1100 öppnades 
dagbrott i malmförande bergarter. Det gick till så att stenen 
hettades upp med stora eldar och därefter kyldes med vatten så 
att den sprack och på så vis kunde brytas. Fram emot 1200-talets 
slut togs vattenkraften i bruk, vilket gjorde det möjligt att utvinna 
malmen i större skala. Den typen av drift krävde två förutsätt
ningar; skog som gav ved till de stora eldarna och träkol till 
ugnarna samt vattenkraft för att driva ugnarnas blåsbälgar.
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Längs vattendragen växte det nu fram otaliga blästerugnar - 
smältugnar. Tidigare obebodda skogstrakter befolkades och järn
produktionen gav möjlighet till handelsutbyte med de rikare 
jordbruksbygderna längre söderut. Bergsmännen slog sig sam
man och bildade bergslag, ursprungligen en beteckning för 
arbetslag och gruvområden. Norbergs bergslag, där Engelsbergs 
bruk ligger, är det äldsta 
kända i Sverige. Engels
berg omnämns för första 
gången i källor från cirka 
år 1300, men då under 
namnet Englikebenning 
- Englikes byggnad eller 
boning. Englike var en 
tysk invandrare och far
far till upprorsledaren 
och senare riksförestån
daren Engelbrekt Engel- 
brektsson.

ENGLIKEBENNING 
BLIR ENGELSBERG 
Så småningom byggdes 
en stor smältugn och före 
1597 tillkom 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, skog, hammarsmedjor och 
masugnar i trakten. Det var inledningen till över tvåhundra års 
bruksdrift under namnet Engelsbergs bruk. Höök, som senare 
adlades och tog sig namnet Gyllenhöök, bodde aldrig själv på 
platsen och något större herresäte byggdes aldrig under hans tid.

Den nuvarande huvudbyggnadens östra flygel är den äldsta 
delen och byggdes som förvaltarbostad omkring år 1700. Själva 
herrgården kom till femtio år senare. Också den är knuttimrad, 
men har ut- och invändig panel. Herrgårdens västra flygel bygg
des på 1780-talet, med samma utseende som den östra. Enligt 
traditionen byggdes den för att härbärgera den dåvarande bruks
patronen Lorents Petter Söderhielms många barn.

tolv år senare. Här värmdes och renades malmen innan den kros
sades och gick till smältning. Rostugnen värmdes med de heta 
avgaserna från masugnen. 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, där 
råjärnet smiddes till stångjärn, är den enda återstående av sam

manlagt tre smedjor på 
bruket. Smedjan bygg
des av slaggrus, omkring 
år 1840 och grovsmed
jan upptar det mesta av 
utrymmet. Ugnarna för 
härdning, som utgör det 
första ledet av förädling
en av tackjärn till smid- 
bart järn, har förnyats 
två gånger, senast på 
1880-talet, när de två exi
sterande lancashirehär- 
darna monterades. Två 
stångjärnshammare, som 
drevs av vattenhjulet, 
smidde järnet till stänger 
med standardiserad vikt 
och mått - bergslagsvikt.

Stångjärnet, som var brukets slutprodukt, var synnerligen 
värdefullt, järnet var periodvis lika gångbart som reda mynt. 
Frestelsen att förse sig med en gnutta måste ha varit stor för en 
fattig stackare, för lönerna var, precis som på andra bruk, inte 
mycket att hurra för med våra mått mätt. I bergsrättens protokoll 
är det stöld av järn som dominerar, vid sidan av tvister om ersätt
ning för malm- och kolforor och hyggesrätt i skogen. Smed
drängen Erik Månsson blev den 11 april 1738 dragen inför tinget 
av brukspatron Söderhielm. För stöld av 1 3/4 lispund (cirka 15 
kilo) stångjärn dömdes han att betala ett skadestånd om 4 daler 
och 12 öre kopparmynt. Han blev dessutom pryglad.

STORHETSTIDEN
Mellan 1695 och 1767 ökade bruket sin årliga produktion, från 
135 till 264 ton. Den hytta och masugn som existerar än i dag res
tes 1778-79. Det är en så kallad mulltimmerhytta, vilket innebär 
att masugnspipan är av eldfast sten och är isolerad med jord och 
grus och utvändigt klädd med timmer och sten som förankrats 
med järnband. Ugnen byggdes ut år 1836, samtidigt som en vat
tendriven biåsmaskin monterades. Den gav både bättre utnytt
jande av bränslet och högre produktion. Rostugnen byggdes till

Ovan: Smälthyttan från 1778-79 med rådstuga, masugn, rostugn och 

kolbanan. Rådstugan är byggd runt masugnen och där tappades järnet och 

slaggen. Den vitslammade delen av masugnen härrör från en tillbyggnad år 

1878.

Till höger: Vattenhjulet drev ugnarnas blåsbälgar och drivverket till malm- 

och kolbanorna.
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SOLNEDGÅNG OCH SVANESÅNG 
Trots moderniseringarna i mitten av 1800-talet blev Engelsbergs 
bruk akterseglat av den tekniska utvecklingen. Järnproduktion 
med träkol blev utkonkurrerad av stenkolsbaserad produktion 
och mer avancerade förädlingsprocesser. Hammarverksamheten 
på Engelsberg lades ner år 1890. Ågaren, Clas Gabriel Timm, 
arrenderade ut byggnader och egendom till Fagersta bruk, som 
drev hyttan fram till 1916. Då sålde Timm bruket till Avesta 
järnverk, som i sin tur ägdes av generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson. Den stora efterfrågan på timmer och järn under första 
världskriget gav bruket en nådatid. En ny smedja byggdes och 
togs i bruk år 1917. Den hyser i dag en mekanisk verkstad.

År 1919 hade sanden oåterkalleligen runnit genom timglaset 
för brukssamhället - det hade uppnått en aktningsvärd ålder 
men var helt akterseglat.

Axel Ax:son Johnson, mannen bakom ett konglomerat av 
industri- och shippingintressen, bommade bildligt talat igen 
bruket när masugnen lades ner. Så har det blivit stående, nästan 
orört, med sina sammanlagt 50 byggnader av olika slag. En gång 
var masugnar och bruksbyggnader en vanlig syn i Bergslagen. I 
dag är ytterst få bevarade, och inget är tillnärmelsevis så kom
plett och välbevarat som Engelsbergs bruk. Bara kolladan som 
stod vid hyttan har rivits. Det skedde på 1960-talet, samtidigt 
som den stora ladugården inreddes till arkiv för Johnson-

Ovan: Dagkarlsbyggnaden, även kallad Krogen, byggdes åt bruksarbetarna 

i slutet av 1700-talet. Den har fyra lägenheter, var och en med ett rum och kök.

Till höger: Herrsmedjan från 1840-45, där gjutjärnet smiddes till stål och 

stångjärn. Smedjan, med sin putsade fasad i senempire, ligger rakt nedanför 

herrgården
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koncernens historiska material, som även inkluderar det histo
riskt mycket värdefulla och omfattande arkivet över flera hundra 
års verksamhet vid Engelsbergs bruk.

På så vis förs mer än sexhundra års verksamhet vidare som 
historiskt arkiv i dubbel upplaga. Bruksfastigheterna med smedja 
och ugnar står som ett unikt och välbevarat monument över en 
gryende industriell produktionsprocess. Men av masugnsröken 
och hamrandet återstår bara sotet och städen.

Ovan: Stångjärnshammaren lyftes av hjulaxeln, som stod i direkt förbindelse 

med vattenhjulet. Järnet bearbetades först i masugnen. Därefter hamrades 

det ut och delades i mindre stycken. Dessa mindre bitar lades åter i ugnen 

för vidare bearbetning, innan de smiddes till stångjärn.

Nästa uppslag: Herrsmedjan hade tre vattenhjul, ett till var och en av 

hamrarna och ett till biåsmaskinen. Taktäckningen låg direkt på läkter utan 

innertak, så att giftiga gaser kunde vädras ut. I en annan hytta i Norberg fick 

en gång hela arbetsstyrkan sätta livet till då våt snö täppte igen taket. De 

återfanns när dagskiftet gick på nästa morgon.

Till vänster: I ett hörn av Herrsmedjan ligger klensmedjan, där man 

tillverkade verktyg och annat för brukets eget behov. Interiören står som den 

gjorde då bruket lades ner.
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Korset på gräsfältet är det första som fångar blicken. Entrén till Skogskyrkogården är stilsäkert formad, 
med en muromgärdad vägsom leder in mot ett stigande landskap. Till vänster ligger en urnlund 

bakom vita murar. Krematoriebyggnaden med sina tre kapell stiger gradvis med marken, som 
en förlängning av urnlunden. På vägen mot huvudkapellets förhall på höjdsträckningens 

krön, står granitkorset mot himlen och lövträden bildar front mot gravfälten.
Korset är en anonym gåva till begravningsplatsens utsmyckning. Det ritades 

av Gunnar Asplund, den ene av Skogskyrkogårdens två arkitekter.

Den andre arkitekten var 
Sigurd Lewerentz. Tillsam
mans skapade de en begrav
ningsplats och kyrkogård 
som markerade en skilje
linje i arkitekturhistorien 
och kyrkogårdskonsten. De
ras vackra och harmoniska 
sammansmältning av natur
landskap, park- och bygg
nadskonst har stått som 
förebild för en rad andra 
kyrkogårdar och begrav
ningsplatser på många håll 
i världen.

BAKGRUND 
I likhet med många andra 
europeiska huvudstäder 
upplevde Stockholm en 
våldsam befolkningstillväxt 
i slutet av förra århund
radet. Behovet av gravplat-

Dödens ängel gjorde Carl Milles 

speciellt för Skogskapellet, där 

den placerades på taket över 

ingången. Efter ett stöldförsök 

flyttades den undan.

ser ökade i takt med be
folkningen.

En arkitekttävling utlys
tes år 1914, för en begrav
ningsplats med krematorium 
på ett område om ungefär 
80 hektar som bestod av en 
åsrygg med ett grustag och 
skog med högväxta tallar. 
Med inspiration från tyska 
skogskyrkogårdar, särskilt 
Waldfriedhof i München, 
fastslogs som villkor att 
landskapet skulle ha en 
överordnad roll, och grav
fälten skulle ligga i skogs
marken. Man ställde höga 
krav på att anläggningen 
skulle utformas som en 
konstnärlig helhet, ända ner 
i minsta detalj. Gravstenar
nas mått och utformning 
ansågs som särskilt betydel
sefulla för begravnings
platsens utseende och effekt 
på landskapet.

På förslag från en av kyr
kogårdsnämndens ledamö
ter öppnades tävlingen för
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utländska deltagare - den första internationella arkitekttävlingen 
i Sverige. Anmälningstiden gick ut i april 1915 och då hade 53 
förslag kommit in, varav några tyska, första världskriget till trots. 
De flesta förslagen innebar traditionella, parkliknande lösningar 
i enlighet med tidens förebilder. Gunnar Asplund och Sigurd 
Lewerentz vann med sitt förslag ”Tallum” - en latinisering av det 
svenska ordet tall. Ett vördnadsbjudande huvudkapell med kre

matorium skulle enligt förslaget ligga på toppen av den nord- 
sydgående åsen. Utformningen var i huvudsak en vidareut-

Skogskyrkogården från huvudentrén: Till vänster Korsets Stig och urnlun- 

den som leder upp till Skogskrematoriets norra förhall. Meditationslunden 

välver sig på krönet av grässlänten till höger. Trädkronorna i bakgrunden 

avgränsar det öppna landskapet mot den mörka barrskogen där bakom.
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veckling av Lewerentz tidigare utkast till ett krematorium i 
Helsingborg. Kyrkogården däremot, utformades i samklang med 
områdets ursprungliga karaktär. Planerna omfattade även 
mindre kapell och ekonomibyggnader.

Det vinnande förslaget vidareutvecklades under de närmast 
följande åren. De befintliga grustagen skulle terrasseras för grav
fält och en stor ceremoniplats under bar himmel skapas för jord
fästningar. Gravfält och urnlundar fick varierande utformning, 
infogade i och anpassade efter den existerande terrängen. Vägar 
och stigar anlades. De avgränsade kyrkogårdens olika områden 
samtidigt som de gjorde dem åtkomliga. Anläggningen och dess 
namn visade tydligt nejdens symboliska övertoner: Urnlunden 
kantar ena sidan av huvudinfarten till kapellen, Korsets Stig. 
Gläntor i skogen mellan och runt gravfälten släpper ner sol och 
ljus mellan tallkronornas skugga.

ELDBEGÄNGELSERÖRELSEN
Den bärande idén, som genomsyrar både landskapsutform- 
ningen och arkitekturen, var en rituell sekvens från mörker till 
ljus, från sorg till försoning, från dödsfruktan till livsmod. Idén 
bars fram av eldbegängelserörelsen, som kom till Sverige i slutet 
av 1800-talet som en del av samtidens sociala reformrörelser. 
Med stadens befolkningstillväxt var frågan av stor hygienisk 
betydelse, och kremering accepterades så småningom av både 
allmänheten och kyrkan. Men eldbegängelserörelsen omfattade 
också krav på en begravningsceremoni med mer humanistisk 
och mindre kyrklig prägel. Dessa tendenser sammanföll med

Ovan: En brunn i en glänta. Marken i skogen är täckt av gravar i stället för 

ljung och blåbärsris.

Till höger: Förhallen - Monumenthallen - och Heliga Korsets kapell sett 

från söder. I mitten strävar John Lundqvists ”Uppståndelsen” mot himlen.
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Lewerentz och Asplund ville 

ursprungligen att alla gravar 

skulle markeras med enkla 

träkors. Korsen skulle inte 

underhållas, utan sakta bry

tas ner av naturen. På så vis 

skulle hela kyrkogården, även 

gravarna, återspegla cykeln 

liv-död-liv. Planerna genom

fördes aldrig, däremot finns 

bestämmelser för hur de en

skilda gravvårdarna får se ut.

Till höger: Skogskapellet stod 

färdigt år 1920. Den enkla 

utformningen och färgvalet 

har sin förebild i det lilla 

lustslottet Liselund på Møn i 

Danmark. Det ritades av An

dreas Kirkerup åren 1792- 

95. Muren runt Skogskapel

let liknar den runt Tyresö 

kyrka söder om Stockholm. 

Asplund lät sig inspireras av 

olika traditioner och omska

pade dem efter sitt sinne.

täckning. Huskroppen är låg och vitputsad, med ingångspartiet 
indraget i byggnaden. Här bärs taket upp av tre rader blank- 
polerade, vita pelare som skapar en öppen förhall. Det höga, 
trekantiga takfallet tillsammans med pelarna påminner om 
granarnas form utanför. Ytterdörren är en svart kontrast mot 
väggarnas rena, vita ytor. Innanför den finns en glasad dubbel
dörr, smyckad med ornament i smidesjärn. När man kommer in 
i kapellets vitmålade ceremonirum fångas blicken av en katafalk 
- ett långsträckt säte för kistan - mitt på golvet. Över katafalken 
har taket formen av en invändig kupol, uppburen av åtta pelare. 
Takfönster släpper in ljus genom kupolen och ner över kata
falken. Stolarna, 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 fondväggen. Det 
understryker ytterligare 
att det är katafalken och 
den avlidne som är det 
centrala, inte altaret.

Medan ingången präg
las av barrskogens mör
ker öppnar sig utgången 
mot ljuset. Stigen ut från 
kapellets kyrkogård le
der söderut mot ett grav
fält på ett öppet och ljust 
gräsfält. Landskapet åter
speglar avskedet, först 
sorg, därefter försoning.

sekelskiftets romantiska syn på naturen, tankebanor som Sigurd 
Lewerentz och Gunnar Asplund tog upp och omsatte i sitt arbete 
med Skogskyrkogården.

SKOGSKAPELLET
Det första steget i anläggandet av kyrkogården togs år 1918, med 
uppförandet av Skogskapellet. Inspirerad av kyrkogårdarna på 
landsbygden ritade Gunnar Asplund en kyrkogård i kyrkogården 
med ett litet kapell som vetter mot öster i en hög barrskog. Till
sammans med den nergrävda likkällaren alldeles bredvid skapas 
här associationer till äldre, traditionellt byggnadssätt. Området 
avgränsas med en låg, men markant, mur i putsad betong. Över 
en trång och djup, överbyggd port finns en relief med inskrip
tionen ”Hodie mihi Cras 
tibi” -1 dag jag I morgon 
du. Härifrån leder stigen 
genom skogen direkt 
fram till kapellets dörr, 
som skymtar längst bort.
Den står svart och stram
mot väggarnas vita ytor. 
En dödsängel över in
gången lämnar inga tvi
vel om människans för
gänglighet. På ett osmin
kat, men värdigt sätt leds 
kistan och begravnings
följet mot avskedet.

Kapellets branta, val- 
made tak har tjärad spån-
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Nästa uppslag: Ett enkelt, nästan kvadratiskt rum med invändig kupol sätter 

kistan i centrum. Asplunds ursprungliga plan med utgången i öster föll på 

de liturgiska kraven på altarets placering.
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UPP
STÅNDELSE- 
KAPELLET 
Skogskyrkogården 
utvidgades i takt 
med behovet, men 
byggandet av kyr
kogårdens huvud
kapell med krema
torium sköts stän
digt upp på grund 
av bristande eko
nomiska resurser.
För att underlätta 
verksamheten upp
fördes under tiden ett kapell med bisättningsbyggnad och 
väntrum i anläggningens södra del. Kapellet ritades av Sigurd 
Lewerentz och invigdes år 1925. Det fick namnet Uppståndelse
kapellet. Liksom Skogskapellet vetter det mot öster, men har 
ingången åt norr. Det utgör slutet på Sju Brunnars Stig, axeln 
som sammanbinder kyrkogårdens norra och södra delar. Vägen 
genom den höga barrskogen leder fram till kapellets förhall. Med 
sina tempelpelare och gavelfält står det som en av människan 
skapad kontrast till den omgivande skogen, och betonar vand
ringens mål - begravningskapellet. Byggnaden står hög och rak, 
med rödputsade, obrutna väggytor. Från den tempelliknande 
förhallen leder två stora koppardörrar till kapellets inre. Ett högt 
och luftigt rum sträcker sig mot öster, och en rad stolar står på

var sida om kata
falken, som lyses 
upp av ljuset från 
det enda fönstret, 
högt upp på väg
gen. Vid änden av 
katafalken är en 
marmorbaldakin 
rest över ett altare 
med marmorkors. 
Uppmärksamheten 
vänds därigenom 
mot det ofrånkom
liga, kistan på ka
tafalken. Det finns 

nästan inget att fästa blicken på i rummets avskalade utformning. 
Bara golvets mosaikmönster och de volutformade fönsterkon
solerna med sitt spel av ljus och skugga skänker ögat vila.

Till vänster: Sju Brunnars Stig med Uppståndelsekapellets förhall i slutet. 

Den tempelliknande fasaden med sina tunga dörrar står som en av män

niskan skapad kontrast till den omgivande skogen - en tyst men intensiv 

påminnelse. De planerade brunnarna längs vägen anlades aldrig.

Ovan: Förhallen bärs upp av korintiska kolonner och golvet välver sig i en 

svag pyramidform. Effekten är stram, den enskilda människan blir liten.
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Nedan: Kapellet är avskalat och nästan bart invändigt, med katafalken i 

fokus. Stolarna är de som Lewerentz ursprungligen ritade till kapellet.

Till höger: Kapellets väntrum ligger i en liten byggnad bredvid förhallen. 

Här har arkitekten låtit livet få komma tydligare till uttryck.

Orgelgalleriet är placerat 
högt över utgången i väster, så 
att tonerna flyter ut och fyller 
rummet uppifrån. Om ingång
en är monumental och dyster, 
så är utgången i stället mindre 
och vetter mot ett öppet och 
terrasserat gravfält omgivet av 
lövträd. På samma sätt som 
med Skogskapellet återger ar
kitekturen och landskapet be
gravningens rituella sekvenser 
från mörker till ljus.

MEDITATIONSLUNDEN 
Står man i Uppståndelse
kapellets förhall och vänder sig 
om skymtar man en kulle som 
påminner om en gravhög. Det 
är Meditationslunden i andra 
änden av Sju Brunnars Stig. När 
man närmar sig kullen byter 
skogen karaktär. Ljusare björk
skog ramar in höjden och det 
närmaste fältet. Själva Medita
tionslunden omges av låga mu
rar och paraplyformade almar.

Här uppe, på kyrkogårds- 
landskapets höjdpunkt, är ut
sikten vid och himlen hög. Åt norr ser man Minneslunden, som 
ligger på den skogbeklädda åsen bortom en liten dalsänka. Denna 
lund, där aska jordas inom en gemensam gravplats, invigdes år 
1961. Österut sänker sig kullen mjukt ner mot en ceremoniplats 
under bar himmel. Den är amfiteatraliskt utformad framför en 
kalkstenskatafalk, omgiven av sex gasbloss. En näckrosdamm 
speglar himlen och skiljer ceremoniplatsen från kapellen och 
Monumenthallen vid slutet av Korsets Stig.

KREMATORIET 
OCH KAPELLEN 
Förverkligandet av kremato
riet och huvudkapellet hade 
gång på gång skjutits upp av 
ekonomiska skäl. År 1935 ut
arbetades en ny huvudplan 
för anläggningen. Ett större 
och två mindre kapell skulle 
uppföras, med krematorium, 
ekonomiutrymmen och mot
tagningsrum. Gunnar Asplund 
fick ensam uppdraget.

Den byggnad som växte 
fram hade knappt någon lik
het med Asplunds och Lewe
rentz ursprungliga förslag. 
Tjugoett år hade gått och nya 
ideal och formspråk inom 
arkitekturen hade tagit över. 
Hela byggnadskomplexet för
flyttades åt öster, där förhål
landena medgav krematorie- 
tekniska utrymmen i sou- 
terrängläge. Framför stora ka
pellet, Heliga Korsets kapell, 
reser sig en stor, öppen förhall, 
Monumenthallen, med platt 
tak, uppburet av slanka, kvad

ratiska kolonner. lohn Lundqvists skulpturgrupp ”Uppståndel
sen” står framför kapellet och sträcker sig mot ljuset och himlen 
genom en öppning i taket. Genom sin placering högst upp på 
krönet är förhallen synlig från alla kyrkogårdens huvudvägar. 
Därmed markerar den huvudanläggningen och ger besökaren en 
orienteringspunkt.

De två mindre kapellen, Trons kapell och Hoppets kapell, 
ligger norr om förhallen. Låga murar och utskjutande väntrum
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skapar intima gårdar som skiljer kapellen från varandra och låter 
begravningsföljena vänta i ostörd avskildhet.

En glasvägg smyckad med reliefornament skiljer förhallen från 
kapellet. Denna vägg kan sänkas ner och därigenom kan man ta 
även Monumenthallen i bruk vid särskilt stora jordfästningar. 
Från förhallen kommer man in i ett väntrum och därifrån in i 
själva kapellet.

Stora fönster öppnar sig mot söder och solen, medan golvet 
sluttar ner mot katafalken som nästan helt skymmer det låga 
stenaltaret. Rummet vidgar sig mot öster och en välvd fondvägg. 
Denna amfiteatraliska utformning är en upprepning av ceremo
niplatsen utanför. På så vis knyter man motivmässigt samman 
det inre och det yttre rummet. Precis som i Skogskapellet och 
Uppståndelsekapellet utgör katafalken rummets centrum. Men 
här står kistan mot fondens väggmålning ”Liv - Död - Liv”. 
Motivet är de levandes avsked på stranden, där den döde seglar 
ut på havet, och det saknar ett entydigt kristet symbolspråk.

I Skogskapellet och Uppståndelsekapellet hade Asplund och 
Lewerentz fått böja sig för kyrkans liturgiska krav på altare och 
placering av dörrar. Men eldbegängelseritualen var ny då Heliga 
Korsets kapell uppfördes och Asplunds åsikter accepterades 
genomgående, bland annat hans idé med en hiss som sänkte ner 
kistan till krematoriet. I enlighet med kapellets friare bruk av 
symboler är altaret utformat som en låg stensockel, bara smyckat 
med ett enkelt, litet kors som kan avlägsnas efter önskemål. 
Medan målningen i öster återspeglar den bärande idén bakom 
Skogskyrkogården öppnar sig kapellets glasvägg och utgång i 
väster mot det som Asplund kallade ”Det bibliska landskapet”.

”DET BIBLISKA LANDSKAPET”
Utsikten från förhallen innehåller alla de olika elementen i 
anläggningen; skogen i söder med sina gravar i gräset, kransen av 
ljusa björkar, näckrosdammens stilla mörker, ceremoniplatsen 
och i väster Meditationslunden som välver sig mot himlen som 
en förkristen gravhög. I nordväst stiger åsen med sina höga furu
kronor och skärmar av staden där bakom. På väg nerför slutt
ningen mot utgången passerar man åter urnlunden där den ligger 
som en av antikens romerska begravningsstäder, återskapad i 
nordisk form av Gunnar Asplund. Så erbjuder Skogskyrkogården 
många olika tolkningar av ett symbolladdat landskap.

Det gamla grustaget i Enskede är omdanat till ett uttrycksfullt landskap 

med starka symboliska undertoner. Meditationslunden ligger till vänster. I 

Minneslunden på åsen kan man jorda den avlidnes aska i en gemensam 

gravplats.
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Var för sig står de enskilda delarna i anläggningen som mil
stolpar i nordisk och europeisk arkitekturhistoria, och detsamma 
gäller i allra högsta grad för utformningen av kyrkogårdsland- 
skapet.

Begravningsplatsen med kapellens utformning och dekor visar 
också en stegvis utveckling mot en allt mer konfessionslös och 
fri symbolik, en utveckling som pågick parallellt med arbetar
rörelsens framväxt. Det kristna budskapet återfinns i kapellens 
namn snarare än i deras utsmyckning och arkitektur.

Skogskyrkogården markerar en skiljelinje när det gäller 
utformningen av begravningsplatser världen över. Hela anlägg
ningen, med alla sina komponenter, framhåller det som alla 
människor är underkastade, oavsett tro och religion: den enskil
da människans liv är blott en tidsbestämd del av naturens stora 
kretslopp. Sålunda kan det stora granitkorset ses inte bara som en 
kristen symbol utan också som ett bomärke för människans sista 
vilorum. Som poeten Robert Hunter skriver: ”En så lång, lång 
tid att vara borta/och en kort tid att vara här.”

Ovan: Först under tjugo års samarbete och därefter var för sig, skapade 

Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz Skogskyrkogården i Stockholm. 

Förutsättningarna gavs av Stockholms kommunstyrelse och kyrkogårds

nämnd. Gunnar Asplund avled 1940 och var en av de första som jordfästes 

i Skogskrematoriet. Flans urna står i urnlunden rakt nedanför krematoriet. 

Sigurd Lewerentz fortsatte sitt arbete med Minneslunden och Skogskyrko

gården fram till 1961. Han gick bort 1975 och är begravd i Malmö.

Till höger: Solnedgång i ”Det bibliska landskapet”. Frän förhallen mot 

näckrosdammen, ceremoniplatsen, Meditationslunden och Minneslunden. 

Bakom åsen ligger staden.
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GAMMELSTAD
”Alla bönder har sina stugor vid kyrkan, på en plats de kalla Bärghet, 2, 3, fyra eller 5 om var 

stuga. Dit komma de varje lördag för aftonsångens skull och draga dädan om 
söndagsafton eller om måndagen.” Så beskrev Johannes Bureus, Sveriges och 

världens förste riksantikvarie, Luleå - dagens Gammelstad - efter ett besök 
julen 1600. Det är första gången kyrkstugor omnämns i skriftliga källor.

sitt tydliga språk. Men i ensta
ka fönster lyser det och rök från 
skorstenar bekräftar att här 
också finns bofast befolkning.

De flesta bostadshusen lig
ger öster om kyrkan, och bara 
här, i området längs Hamnga
tan som en gång hette Storga
tan, visar staden tecken på att 
någon med övergripande be
fogenheter har varit med och 
planerat. Större byggnader och 
uthus är ordnade i prydliga 
kvarter, som det anstår en gam-

Det fristående kyrktornet från 1854 

dominerar över de små kyrkstugor- 

na och bebyggelsen i Gammelstad. 

Kyrkoplikten varierade med avstån

det till kyrkan. Den som hade en 

mil att resa måste infinna sig varje 

helg, den som hade två mil skulle 

komma varannan helg och så vidare.

Buréus beskrivning äger sin giltighet även i dag. På en höjd ligger 
Norrlands största medeltidskyrka, och ungefär 400 rödmålade 
små stugor ligger utanför kyrkogårdsmuren. De ligger i rader 
längs gatorna, som går från kyrkan åt alla håll. Stigar slingrar sig 
mellan huslängorna och skapar tillfarter och ett slags ordning i 
den i övrigt ganska oordnade 
bebyggelsen. Om man kom
mer till Gammelstad en vanlig 
vinterdag är de allra flesta stu
gorna igenbommade; solida, 
vitmålade fönsterluckor talar

mal köpmannastadsdel. Hamngatan var en gång huvudgatan 
från kyrkan och marknadsplatsen ner till hamnen, som låg bara 
en knapp kilometer från kyrkan på Bureus tid. Men på 400 år har 
landet höjt sig 4 meter och Gammelstad ligger i dag en bra bit från 
kusten, med den nyaste hamnen 12 kilometer längre åt sydost.

Det är bara cirka 100 kilome
ter söder om Polcirkeln.

För den som inte är från 
trakten är det en underlig syn 
med en hel stad där huvud
delen av fastigheterna ligger i 
malpåse; visserligen ordentligt 
underhållen, men ändå märk
ligt tom med endast några 
hundra bofasta invånare. Till
sammans med Skellefteå och 
Öjebyn utanför Piteå är Gam
melstad den sista intakta kyrk
staden med bevarad kyrkstads- 
sed i Norden. Bara på våren, 
under konfirmationshelgen, 
och vid större kyrkliga hög
tider myllrar här av liv och 
befolkningen mångdubblas. 
Då fylls de över 400 kyrkstu- 
gorna med sina 550 kammare. 
Totalt finns här över 1 000 
andelsägare.

Till höger: Kyrkan pä Kyrkberget 

byggdes under åren runt 1400 och 

har tegeldekor i gavlarna. Här ses 

kyrkan från öster. I förgrunden ses 

det rödputsade kapellets gavel.
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STADENS URSPRUNG
När Bureus firade jul här år 1600 hade Gammelstad ungefär 200 
stuglängor. Bruket av dessa kan följas tillbaka till 1500-talet, men 
både kyrkan och kyrkoplatsen har en ännu längre historia. Luleå 
nämns för första gången i en skriftlig källa från 1327, men redan 
under vikingatiden bedrev man handel på platsen. Då stod havs
nivån tio meter högre än i dag, och Luleälven var segelbar ända 
upp till Boden, 2,5 mil ovanför Gammelstad. Här låg förmod
ligen traktens första större marknadsplats.

Kyrkberget i Gammelstad var en gång en holme i skärgården 
i skärningspunkten mellan vattenleden från inlandet, kustleden 
från Sverige och skärgårdsleden till Finland och Ryssland. En 
strategisk placering för handelsverksamhet, vartefter landet steg 
och älven längre upp blev allt mer svårframkomlig för större 
fartyg. Luleå anlades som ett led i den svenska statens planerade 
kolonisering för att skaffa sig kontroll över de enorma landområ
dena i norr och handeln med bland annat fisk och pälsverk. 
Katolska kyrkans påbud om fasta kombinerat med den snabbt 
ökande befolkningen i Europa skapade en enorm marknad för 
torkad och saltad fisk.

Gammelstads kyrka - ”Bottenvikskatedralen” - uppfördes på 
1400-talet som sockenkyrka åt tre älvdalar och deras kustområ
den. Socknen var större än Beneluxländerna är i dag. Den 
sträckte sig från östersjökusten upp genom fjällmassivet ända till 
norska gränsen och hade en befolkning på mellan 2 000 och 
3 000 människor. Hit kom några av landets främsta hantverkare 
för att slå valv och smycka kyrkan med målningar. Altarskåpet 
inköptes i Antwerpen och betalades kontant, med 900 mark

Ovan: Stugorna är små, här skulle man sova och äta - hela familjer i varje 

kammare. I vänster hörn en skåpsäng där man kan stänga om sig.

Till höger: Många stugor är uppdelade i två kamrar och har flera ägare. 

Förr i tiden bodde ofta människor från samma byalag också tillsammans i 

kyrkstaden.

, g
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silver. Predikstolen visar tyd
ligt att kyrkan hade ett stort 
antal präster. Den var en dyr
bar klenod av ett slag som van
ligtvis bara återfanns i sam
tidens domkyrkor. Kyrkan är 
den största medeltidskyrkan 
som byggdes norr om Upp
sala. Kyrkogårdsportarna, som 
ser ut att kunna komma från 
en borg, avslöjar att kyrkan 
och kyrkogårdsmuren också 
kunde erbjuda skydd i oros
tider. Den framgångsrika han
deln och varuutbytet lockade 
ibland till sig Östersjöns sjö
rövare under de oroliga ti
derna i slutet av medeltiden.

FENOMENET
KYRKSTAD
Stora avstånd i glest befol
kade trakter gjorde det till en 
ekonomisk omöjlighet att 
bygga kyrkor i varje bygd.
Den samiska befolkningen, 
som levde av jakt och fiske 
och så småningom rensköt
sel, har sedan urminnes tider 
vandrat med årstiderna. De 
knappa förhållandena för vanligt jordbruk i norr skapade en 
liknande livsstil för den bofasta jordbruksbefolkningen. Man 
bärgade stora delar av skörden i avlägsna utmarker, vilket ställde 
krav på tillfälliga bosättningar som följde årstiderna och till
gången på resurser.

Med reformationen och statskyrkorna i de nordiska länderna 
följde så småningom även kyrkoplikten. Menigheten var tvungen 
att samlas till gudstjänst och predikan i sockenkyrkan på bestäm
da tider under året. De långväga församlingsborna byggde sig då 
stugor vid kyrkorna. Så utvecklades kyrkbackarna och blev till 
kyrkstäder, ett fenomen som också är känt från Finland och 
Nordnorge. De enskilda kyrkstäderna hade sina olika särdrag, 
men den stora skiljelinjen gick mellan de samiska kyrkplatserna 
med sina torvkåtor och särpräglade bebyggelse och de bofastas 
knuttimrade stugor. Även om de låg bredvid varandra i kyrk
städerna var de oftast klart åtskilda från varandra.

GAMMELSTADS 
SÄRDRAG
Runt Kyrkberget i Gammel
stad växte det med tiden fram 
en helt vanlig stad, med alla 
viktiga samhällsfunktioner. 

Fortfarande står kronomagasinet från 1790 på sydsidan av kyr
kan. Här lagrades den sädesreserv som delades ut under magra 
år. Luleå fick stadsprivilegier år 1621. Samhällsfunktionerna och 
handeln skulle skötas under ordnade former, var det tänkt. De 
olika byalagen hade av hävd byggt sina stugor längs kyrkans 
tillfartsvägar. Nu röjdes området öster om kyrkan upp och styck
ades upp i regelbundna kvarter, där stadsborna byggde sina hus, 
längs huvudgatan ner till hamnen.

Men tiden hade sprungit ifrån stadsplanerarna. Hamnen hade

Ovan: Detalj av predikstolen.

Till höger: Uppgången till predikstolen bär Karl XIT.s (1682-1718) mono

gram. Predikstolen är utförd i så kallad bottnisk barock, tillverkad av snick

aren och bildhuggaren Nils Fluur under tidigt 1700-tal.

begravdes. Skattelängder sat
tes upp och skatterna inkräv
des. På kyrkbacken kungjor
des offentliga meddelanden. 
Här blev också socknens unga 
män inskrivna i de militära 
rullorna. Kyrkstäderna fyllde 
med andra ord religiösa, 
kommersiella, juridiska, fis
kala och sociala funktioner i 
mötestider. Kyrkstaden var 
helt enkelt den sista länken i 
den långa kedjan som löpte 
ända från kungen ut i de glest 
befolkade trakterna i norr. 
Fast folklivet utvecklade sig 
inte alltid i överensstämmelse 
med kyrkans bud och skrif
tens bokstav, här lika lite som 
på andra ställen. Kyrkohög- 
tiderna var ju ett så välkom
met avbrott från det dagliga, 
hårda slitet för brödfödan.

Detta var viktiga mötesplatser, där folk samlades från när och 
fjärran och både nyheter och varor utväxlades. Nya bekantskaper 
knöts, barn döptes, unga par sammanvigdes och de avlidna

Nästa uppslag: Storgatan, numera omdöpt till Gamla Hamngatan. Här bor 

den bofasta befolkningen i traditionella kvarter. Den lilla spiran till höger är 

den gamla krogen som gjordes om tillförsamlingshuset Betel år 1911.
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blivit för grund - inte av ”vattenförlust” i Östersjön, som sam
tiden trodde - utan av landhöjningen som pågått oavbrutet 
sedan den senaste istiden. Redan år 1649 flyttades staden till den 
nuvarande, norra hamnen i Luleå, åtta kilometer åt sydost. Men

stora bränder i den nya staden gjorde att många stannade kvar i 
den gamla - Luleå blev två städer; Lule Nystan och Lule Gam- 
melstan. Gammelstad blev både stad och kyrkstad, en plats med 
såväl fast som säsongsbetonad bosättning.
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SENARE TIDERS GAMMELSTAD 
Den nya tiden kom till Lule Nystad, medan Gammelstad hamna
de i bakvatten. Hamnområdet var sedan länge prästgård och den 
ena flodstranden förvandlades till våtmarker som i dag är frid

lysta på grund av sitt rika fågelliv. I Gammelstad fortsatte livet som 
förr, en samlingsplats för menigheten på sina regelbundna besök.

Att staden har överlevt med sin särpräglade stil ända fram till 
våra dagar anses bero på ett samspel mellan tillfälligheter och 
starkare krafter. Staden fyllde en hel rad viktiga funktioner, sam
tidigt som den förskonats från större bränder och krigshand
lingar. Luletrakten härjades och brändes av ryssarna under 
fientligheterna år 1716. Fem år senare kom ryssen tillbaka och 
brände ner hela kustremsan. Både Piteå, Umeå och Öjebyn 
brann. Den ryska flottan nåddes av beskedet att freden var 
undertecknad just som den stod i begrepp att anfalla Luleå.

VÄCKELSER OCH BEVARANDE
De religiösa väckelserörelserna gick som en löpeld över stora 
delar av Norden under förra århundradet. Den gamla krogen 
mitt emot Gammelstads kyrka renades från sitt syndiga förflutna 
och återuppstod som församlingshuset Betel. Men till skillnad 
från många andra församlingar hade Gammelstad en frisinnad 
kyrkoherde, så här hölls väckelsen till stora delar inom 
statskyrkans ramar. På andra platser togs kyrkstäderna gradvis 
ur bruk, dock inte enbart på grund av väckelserörelser. Bättre 
kommunikationer och växande befolkning ledde till en uppdel
ning av socknarna, och nya församlingar instiftades. Under 1900- 
talets gång har kyrkans inflytande i samhället stadigt minskat. 
Att seden med kyrkohögtider i Gammelstad har hållits levande 
fram till våra dagar, beror just på att kyrkstaden lika mycket fyller 
en social som en religiös funktion. Användningen av kyrkstu- 
gorna regleras i stadgar som fortfarande gäller alla andelsägare.

När nya stadsplaner tog form under 1930-talet slog en alert 
församlingspräst larm till Riksantikvarieämbetet, och planerna 
lades så småningom på is. Gammelstad som världsarv är inte så 
mycket de enskilda stugorna som hela byggnadsmiljön och 
kyrkan. Tillsammans ger de en bild av hur en stad kan växa fram 
som en oskiljaktig del i en allmän historisk process. I Norrland 
ägde detta rum femhundra år senare än motsvarande utveckling 
längre söderut och nere på kontinenten.

Gammelstad har blivit ett tittskåp in i en avgörande historisk 
utveckling som inte kändes vid nationsgränser. Tillsammans med 
friluftsmuseet Hägnan i slutet av Hamngatan ger kyrkstaden en 
bild av de många århundradenas skiftande levnadssätt och livs
stilar. Den kan upplevas som en vacker idyll, men är i lika hög 
grad ett monument över de villkor människan varit tvungen att 
anpassa sig efter. Gammelstad är fortfarande en levande miljö. 
Hit söker sig sockenborna ännu vid kyrkohögtiderna, precis som 
de gjort i generation efter generation.

Välbevarad interiör från en av kamrarna, präglad av det sena 1800-talet. 

Soffa och tvättfat samsas om utrymmet, båda är lika viktiga.
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Sarek, nationalparken i hjärtat av Lappland, är ett koncentrat av den sista 
svenska vildmarken. Rakt norr om polcirkeln höjer sig mäktiga, 

branta fjälltoppar mer än 2 000 meter. Glaciärer, dalgångar 
och vidder breder ut sig till synes oföränderliga och 

opåverkade av mänskliga aktiviteter och ingrepp.

Sarek utnämndes till Sveriges 
första nationalpark år 1909, 
tillsammans med Stora Sjö
fallet. De två nationalparker
na är i dag en del av Lapp
lands världsarvsområde - La
ponia. Fyra nationalparker och 
två naturreservat utgör till
sammans 9 400 kvadratkilo
meter, en större yta än Yellow
stones nationalpark i USA, 
som var den första i världen. 
Laponia sträcker sig 200 kilo
meter i östvästlig riktning, och 
80 kilometer i nordsydlig. Mitt 
i området löper de mäktiga 
vattenvägarna där både Stora 
och Lilla Lule älv rinner upp. 
Sjöarna Akkajaure och Stora 
Lulevattnet delar Laponia på 
längden, från norska gränsen i 
väster till Porjus i öster.

Från låglandets urskogar och 
myrar i Muddus och Stubba 
stiger landskapet i Sjaunja

En utsikt mot Niak i Sarek. Vid 

foten av höga fjäll och glaciärer, 

långt in i ändlösa skogar, vid älvars 

och sjöars stränder har människan 

hämtat sin näring och följt årstider

nas växlingar i över sju tusen år.

med kuperad skogsterräng 
och fjäll. Stora Sjöfallets natio
nalpark ligger på ömse sidor 
om Akkajaure. Åt söder stiger 
landet till högfjäll och vidder i 
Sarek och Padjelanta, medan 
Sulitelma, längst västerut, ut
gör det sista området med 
sina glaciärer och toppar som 
är vattendelare och gräns mot 
Norge.

GAMMALT 
KULTURLANDSKAP 
Världsarvet Laponia är en av 
Västeuropas sista stora vild
marker. Här breder djur- och 
växtliv ut sig till synes ostört 
av det moderna samhället. 
Man kunde tro att fjällräven 
vet precis vad han gör, när han 
markerar sitt revir genom att 
skvätta på gränsskylten till 
Lapplands världsarvsområde,

Till höger: Från Skierfefjället i Sa

rek mot Rapadalen med Laitaure- 

deltat. Här har Lilla Lule älv sina 

källor. Stora sedimentmängder förs 

hit varje år med smältvattnet, deltat 

växer med fem meter om året. I den 

täta björkskogen finns ett rikt djurliv.
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en fristad för hotade djurarter såväl som växtliv. Här har allt sin 
plats, anpassat efter de olika villkor och näringskedjor som 
naturen erbjuder - från myrar och urskog till högfjällens gla- 
ciärer. Här finns brunbjörn, järv och lo. Jaktfalk, kungsörn och 
havsörn jagar i fjälldalarna. Här finns älgstammar med storvuxna 
djur och på sommaren surrar myggor och myriader andra 
insekter över myrar och vattendrag, där sik och laxöring leker. 
För en storstadsmänniska verkar detta område orört och evigt.

Men sedan urminnes tider har människan hämtat sin utkomst 
här, fjälldalarna, urskogen och älvängarna är en livsnödvändig för
utsättning för renen. De äldsta spåren av bosättning och fångst är 
7 000 år gamla, från människans allra första tid i Skandinavien. 
Sedan dess har både landskapet, klimatet och växtligheten för
ändrats, men människan har anpassat sig. Jakten på vildren följdes 
av tamrenskötsel. Vatten och is formar fortfarande landskapet, 
en process som pågått oavbrutet sedan den senaste istiden.
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LANDSKAPSTYPER
Laponia består i stort sett av två helt skilda landskapstyper. Den 
östra delen är en del av den eurasiska tajgan, ett slättland med 
vidsträckta våtmarker, skogar och sjöar. I Muddus nationalpark 
och i naturreservaten Stubba och Sjaunja täcker urskogen ett 
område på ungefär 100 000 hektar, där de äldsta levande tallarna 
är mer än 700 år gamla. Här finns också Nordens största sam
manhängande myrmarker, mestadels apamyrar, men också

vackra och karaktäristiska palsmyrar. Mosaiker av skog och 
myrar täcker stora områden. Utspridda berg och lågfjäll bryter 
slättens jämna yta, särskilt västerut där landskapet stiger mot 
fjällen.

Sommaren kommer sent i fjällen, här i Kuopervagge vid Kebnekaise. 

Snösmältningen kommer vanligtvis igång i slutet av maj, men är sällan 

avslutad förrän långt in i juli.
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Här i väster återfinns den andra av Laponias landskapstyper. 
Nationalparkerna Sarek och Stora Sjöfallet rymmer djupa dalar 
och otämjda älvar och vattenfall mellan branta, spetsiga fjäll. 
Bara i Sarek finns 200 fjälltoppar som är över 1 800 meter höga, 
med ungefär 100 glaciärer. Den djupt nedskurna Rapadalen är 
en av Skandinaviens mäktigaste fjälldalar. I Padjelanta national
park, väster om Sarek, änd
rar sig fjällandskapet till 
öppna vidder med stora 
sjöar. Floran är rik här, med 
bland annat över 400 arter 
av kärlväxter.

NATUR
FÖRHÅLLANDEN 
Fjällen i Padjelanta och Sa
rek skapades för 420 miljo
ner år sedan, då Skandi
navien och Nordamerika 
kolliderade. Genom erosion 
och rörelser i jordskorpan 
uppstod efter 170 miljoner 
år Appalacherna i Nord
amerika och den kaledo- 
niska fjällkedjan i Europa.
Denna sträcker sig från 
Storbritanniens västkust, 
under Nordsjön, och dyker upp vid Norges västkust. Fjällkedjan 
fortsätter genom norra Skandinavien och försvinner ner i havet 
igen innan den tar slut vid Svalbard.

Berggrunden i de olika delarna av Laponia är väldigt samman
satt. Padjelanta, fjällvidderna åt väst, är ursprungligen gammal 
havsbotten med porösa bergarter. Med tiden har de nötts ner till 
de relativt låga och runda formationer vi kan se i dag. Sarek, med 
sina mörka, höga och branta toppar, består av en hårdare, vulka
nisk bergart, amfibolit.

I de östra delarna av Stora Sjöfallet och Sarek löper fjällen ut 
i långsträckta stup och branter. Det är gränsen mellan den kale- 
doniska fjällkedjan och det mycket äldre urberget i det inre av 
Lappland. Där, i Muddus och Sjaunja, reste sig en gång höga fjäll 
av granit och gnejs, som en del av den sveko-karelska fjällkedjan, 
skapad för 1 800 miljoner år sedan. Nervittring och erosion har 
under tidernas gång slipat ner topparna till dagens platå.

Särskilt iögonfallande är det sätt isen har omformat landska
pet på. På det öppna fjället kan man se hur isen har lämnat slip
spår efter sig, som om ett stort sandpapper hade gnuggats över 
bergsytorna. Grus och rullstenar, brutna ur berget, ligger hopade 
i sänkor och längs vattenvägarna. På så vis är det landskap vi ser 
i dag ett resultat av två miljoner års vittrande och istider.

ISTID
När klimatet blev kallare, för ungefär 100 000 år sedan, bildades 
glaciärer på högfjället. Eftersom det förblev kallt, växte glaciä- 
rerna 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, på samma sätt som nunata-

kerna på Grönland. Då kli
matet åter igen blev var
mare, för 10 000 år sedan, 
drog sig isen slutligen till
baka. Isens vikt och rörel
ser borrade upp smala V- 
formade klyftor till öppna 
U-formade dalar. De djupa 
ravinerna i Stora Sjöfallet 
och i södra Muddus var 
ursprungligen små sprick
or i berget som utvidgats 
av smältvatten från ismas
sorna. Stora avlagringar 
med grus och sand - mo
räner - blev kvar. Särskilt i 
Lapplands östra skogsom
råden är moränlagret tjockt, 
ofta avsatt som åsar.

För 5 000 år sedan var 
Sverige helt isfritt. Men i 

det inre av Lappland har isen senare kommit tillbaka. Sareks 
drygt hundra små och större glaciärer låter oss förstå att 
avståndet till den senaste istiden inte är så stort, relativt sett. Och 
landskapet förändras fortfarande. Frosten spränger loss 
stenblock, som ligger i enorma mängder längs Sareks fjällsidor, 
och tjälen flyttar på både jord och sten. Där terrängen sluttar 
bildas sammanhängande bälten av sten och större block, i 
Rapadalen växer det stora älvdeltat med fem meter om året. 
Isslipning och smältvatten bryter ner fjället och för med sig sand 
och grus, på samma sätt som vatten har gjort ända sedan den 
stora inlandsisen smälte.

Längs isranden uppstod ett tundraliknande landskap med 
sälg, dvärgbjörk och myrar, ett landskap med en vegetation och 
fauna som liknar det man finner i de skandinaviska högfjälls- 
områdena i dag. Tundralandskapet följde efter isranden, som 
drog sig bakåt och uppåt. I lägre liggande områden ryckte skogen 
fram, först med ett bälte av björk av det slag man kan se i västra 
Sjaunja och de östliga delarna av Sarek. Längre ner växte barr
skogen upp, mestadels bestod den av tall.

Purpurbräckan blommar tidigt på sommaren. Den klamrar sig fast på 

stenig mark på högfjället, en av alla härdiga växter i Laponias mångfald.
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VÄDERLEK
Väderleksförhållandena har i stort sett varit oförändrade de 
senaste 2 500 åren. Då avlöstes en relativt lång period av varmt 
och torrt väder av ett betydligt kallare och fuktigare klimat. 
Skogsgränsen drog sig tillbaka igen och tallskogen ersattes av 
gran. Bara i enstaka områden, som i Stora Sjöfallet och delar av 
Muddus och Sjaunja, klängde sig tallen fast.

Lapplands klimat växlar med avståndet till och höjden över 
havet. Högfjället i väster har instabilt väder där lågtryck och 
nederbörd kommer in från Atlanten i väster. Den mesta neder
börden faller som snö och sommaren är sval och kort. Längre 
österut, på låglandet, har man inlandsklimat som är mer stabilt. 
Somrarna är varmare och årsnederbörden lägre.

BOSÄTTNING
Sedan tidernas gryning, när isen för sista gången släppte sitt 
grepp och lät plantor och djur överleva, har människan hämtat 
sin utkomst av jakt på älg, ren och småvilt samt fiske. Klimatet

Sjaunja, naturreservatet med sina fjälltrakter i väster och skogs- och 

myrmarker i öster. Här har fjällrenen sina kalvningsplatser, dit den vandrar 

på våren. Här har den också betesmarker ända till vinterflytten.

har växlat mellan kallare och varmare perioder, och djur- och 
växtlivet med det, men människorna har anpassat sig. Här har 
funnits kontinuerliga bosättningar i 7 000 år. De äldsta har man 
funnit vid älvar och sjöar.

Lappland är, som namnet säger, gammal samisk kärnbygd. 
Samerna är Nordkalottens urbefolkning. Sedan förhistorisk tid 
har de bott i området som omfattar Kolahalvön i öst, Finland 
och den norra halvan av den skandinaviska halvön. Arkeologiska 
fynd visar att det från omkring 1 000 år f Kr uppstod två skilda 
kulturformer i området. Utformningen av föremål i brons och 
senare järn tyder på en förankring i en allmän väst- och central
europeisk kulturkrets å den ena sidan och en samisk, östligt in
fluerad å den andra.

MÄNNISKAN I LANDSKAPET
Spåren som äldre tiders människor har efterlämnat är mycket 
diskreta, nästan osynliga, men de finns där för det tränade ögat att 
se. Där de flesta bara ser orörd natur, kan man plötsligt snubbla 
över ett stenröse runt en grop. Tusentals sådana gamla fångst
gropar finns utspridda i markerna, omsorgsfullt uppbyggda den 
gång vildrenen var en viktig del av försörjningen. De vittnar om 
systematisk och väl organiserad jakt längs viltstråken. En sedan
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länge övergiven boplats kan man upptäcka genom frodigare 
vegetation och lämningar av eldstäder och jordkällare. Uddar och 
holmar kan gömma väl dolda gravplatser från förkristen tid, före 
år 1600. Offerplatser är ofta markerade med stenar eller trä
figurer, men de kan lika gärna vara knutna till säregna naturfor
mationer, med mytisk och religiös innebörd. Så är gammal 
samisk kulturtrakt lika mycket ett inre som ett yttre landskap, 
där allt har sin plats som en del i ett större sammanhang.

I förhistorisk tid var de samiska boplatserna indelade i regio
ner — vuobme. Den enskilda regionen var i sin tur indelad i 
mindre områden - siida. Siidan var både en grupp människor, 
företrädesvis ett antal familjer, och ett geografiskt område. 
Bosättningen var periodisk och följde säsongsmässiga mönster i 
takt med årstiderna, som enligt samisk tradition var åtta stycken. 
Vintervistena låg vanligtvis i barrskog vid större vattendrag med 
möjlighet till jakt och fiske. På våren flyttade man till boplatser i 
gränslandet mellan skog och fjälltrakter. Under sommaren sam
lades hela siidan på en gemensam boplats vid större vattendrag 
vid foten av fjällen. Här deltog alla i fiske och fågeljakt och 
samlade växter och bär. Jakten på vildren i fjälldalarna var 
förbehållen vuxna kvinnor och män.

Till vänster: Sirkas siidan har sommarviste på gränsen mellan Sarek och 

Padjelanta. Kalvningen pågår från slutet av april till mitten av juni. Nykom

lingarna märks i inhängnaden i bakgrunden.

Nedan: En övergiven luopte, förrådsbod, i ödemarken. Sådana bodar an

vändes för att förvara torkat kött och fisk, ost och andra förnödenheter under 

flyttning till andra trakter.
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STALOTOMTER
Man kan fortfarande se lämningar efter sådana permanenta jakt
boplatser, oftast som rektangulära stensättningar, eldstäder. En 
typ av bosättning som är lätt att se och känna igen är de så kal
lade stalotomterna. De ligger som ovala eller rektangulära vallar 
ovanför skogsgränsen, 550-800 meter över havet, för det mesta i 
närheten av vildrenarnas vandringsstråk. Vallarna kan ha utgjort 
grunder för tält, eller hopsjunkna jordkojor. De ligger vanligtvis 
två eller tre i rad, ibland i flera rader.

Både boplatsen och bostaden återspeglar den äldre, samiska 
världsbilden. Ingången låg vanligen i söder, mot kvinnans 
skydds- och födslogudinna Uksåhkkå. Framför ingången fanns 
platsen för allt levande, för människor och djur. Eldstaden var 
placerad mitt i rummet och var förbunden med fruktbarhets- 
gudinnan Såråhkkå, medan köksdelen vette åt norr och jakt
gudinnan Juoksåhkkå. Enligt samma princip återfinns slaktgro
par på baksidan av bostaden åt norr. Där finns också offerplatsen, 
som tillhör bland andra Liejbbålmåj, fruktbarhetsgudinnans 
manlige motsvarighet och solgudinnan Biejwe.

De första stalotomterna dateras till omkring år 500 e Kr, och 
har återfunnits i hela Nordsverige och delar av Nordnorge. De 
förekom som flitigast under tidig nordisk medeltid, mellan 1050 
och 1250. Somliga tomter daterar sig så sent som till 1650-talet. 
Nyare forskning sätter stalotomterna i samband med äldre tiders 
jakt på vildren. När stalotomterna så sakta försvinner under 
medeltiden anses det bero på övergången från vildrensjakt till 
tamrenskötsel.

FRÅN RENJAKT TILL RENSKÖTSEL 
Tamren har använts som lockdjur under jakten och som drag- 
och klövjedjur sedan långt tillbaka i tiden. Enligt samiska legen
der dög inte älgen till sådant, den var för lat. Men specialiseringen 
på renskötsel ställde nya krav på bosättning och flytt. Renhjor
darna måste vaktas, oavsett om skötseln var inriktad på mjölk- 
eller köttproduktion.

Både bland arkeologer och historiker är det en omdiskuterad 
fråga när övergången till renskötsel skedde, men man håller för 
troligt att det skedde gradvis mellan 1400- och 1600-talen. Orsa
ken tycks dock klar: koloniseringen av Lappland och Nordkalot
ten. Jordbruk och fast bosättning ryckte fram hand i hand med 
framväxten av den svenska staten. Även de bofasta jordbrukarna 
var beroende av jakt och fiske och viltstammarna krympte i takt 
med inflyttningen i norr, och vartefter bosättningen tätnade 
uppstod konkurrens om land och naturresurser. Fortfarande kan

Urskog i Muddus. De äldsta träden är upp till fem hundra år gamla. Den 

sammansatta vegetationen ger möjlighet till ett rikt insekts- och fågelliv. I ur

skogen finns också viktig betesmark för skogsrenen.
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man hitta ödetomter långt ut i obygden, som tysta vittnen om 
småbrukares kamp för sin nyodling på de yttersta marginalerna 
till vad naturen förmår erbjuda folk och fä.

Jakt- och samlarfolken i inlandet förde vidare sin nedärvda 
kunskap och sociala or
ganisation även när de 
anpassade sig till en ren
odlat nomadiserande till
varo, baserad på rensköt
sel. Renhjordarna blev 
personlig egendom, vil
ket innebar en övergång 
från gamla tiders gemen
samma utnyttjande av 
resurserna inom siidan.
Även siidan skiftade ka
raktär och blev en dis
triktsvis gruppering av 
renägare, ett samarbets- 
organ för renskötseln. I 
dag har sex siidor sina 
renbetesområden och 
kalvningsplatser i Lapo
nia. Deras geografiska 
utbredning bestäms av 
de olika skötselsätten. Fjällrenskötselns siidor består av lång
sträckta områden, anpassade efter renarnas vandringsleder längs 
de östvästliga dalgångarna från högfjället till låglandet. Skogs- 
renen har sina betesmarker i olika skogsområden med kortare 
vandringssträckor emellan.

SAMTID OCH FRAMTID
De senaste hundra åren har medfört större förändringar i land
skap, flora och fauna i norra Sverige än någon annan tidsperiod 
sedan istiden. Vägar och järnvägar har dragits till nya gruvsam
hällen norr om världsarvsområdet och inte minst vårt århund
rades utbyggnad av vattenkraften präglar dagens vattendrag i 
Nordsverige. Och Luleälven, med sina källor och utlopp i världs
arvsområdet, är en av de mest genomreglerade. De största vatten
magasinen är uppdämda sjöar som delar nationalparken Stora 
Sjöfallet i två delar. Modernt skogsbruk med kalhyggen och 
skogsplantering har förändrat vegetation och djurliv. Laponias 
urskog och myrar hyser fortfarande naturtyper och en biologisk 
mångfald som en gång utbredde sig över stora områden.

Omgivet av ett landskap som är starkt påverkat och förändrat 
av människan, ligger världsarvsområdet bokstavligen som en 
fredad plats. Nu som då kommer och går renhjordarna på sina 
årsvisa vandringar. Bara de renskötande samernas transportme
del har förändrats i takt med teknologin och ökade krav på

rationell hantering. Renarna drar inte längre slädar och pulkor 
längs flyttvägarna utan har ersatts av snöskotrar. På sommaren 
tar motorcyklar och helikoptrar snabbt folk och utrustning till 
sommarvistena i hjärtat av ett gammalt kulturlandskap.

Lapplands världsarv 
rymmer många dimen
sioner. Här finns långa 
historiska sammanhang, 
som ger perspektiv på 
vår egen tid. Naturfor
mationer och landska
pet bär spår ända från 
jordens urtid. Detta är 
ett dynamiskt landskap, 
där man med blotta ögat 
kan iaktta naturkraft
ernas ständigt pågående 
förändringsarbete. Här 
finner också en hotad 
biologisk mångfald en 
fristad och det var just 
dessa kvaliteter som en 
gång gjorde att Sarek 
och Stora Sjöfallet ut
nämndes till de första 

svenska nationalparkerna. Men sambanden mellan det av natu
ren givna och det av människan skapade har fått en spirande 
uppmärksamhet i internationella sammanhang först under de 
senaste årtiondena, där Unescos Världsarvskonvention markerar 
en vändpunkt. I Laponia har människor bott och livnärt sig i 
tusentals år, det är ett levande landskap, som både ger möjlighet 
till den samiska renskötseln och formas av den. Det är en livsstil 
som leder tillbaka till den tid då människans utnyttjande av 
naturen grundades på samspel.

Så visar Laponia både den geologiska och historiska utveckling 
som såväl natur som kultur - den av människan skapade - har 
genomgått, tills de i dag utgör en sammanflätad helhet. Skyddet 
av världsarvet innebär mer än att bevara unika spår från jordens 
och människans forntid. Världsarvet ger oss dessutom perspektiv 
på hur vi värnar om förutsättningarna för vår framtid.

Ovan: Renhudarna torkas efter slakten. Torkade hudar bearbetas vidare till 

kläder, stövlar och mycket annat. Somliga blir skinnfällar.

Till höger: Rentjuren slaktas före brunstperioden i september-oktober. På 

senhösten är det dags för renskiljningen inför vinterbete och slakt av kalvar 

och vajor.
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VÄRLDSARVS KONVENTI ONEN

Unesco - FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur antog under sin 17:e gene

ralkonferens år 1972 Konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv - kallad 

Världsarvskonventionen. Syftet är att säkra Världsarvet åt kommande generationer 

genom att skydda särkilt utvalda objekt och områden av stort universellt värde och bety

delse för mänskligheten. De länder som har skrivit under konventionen förbinder sig att 

vårda Världsarvsobjekt och -områden på eget territorium och att skydda sitt nationella 

arv. De nordiska länderna skrev under Världsarvskonventionen under åren 1977-95. Den 

1 januari 1998 hade 152 länder anslutit sig och listan består allt som allt av 552 objekt 

och områden. En egen kommitté, Världsarvskommittén, avgör ifall nominerade objekt och 

områden ska föras upp på Världsarvslistan efter utvärdering och rådgörande med 

internationellt erkända experter. För att ett objekt eller område ska skrivas in pä listan 

måste ett eller flera av följande kriterier uppfyllas (kriterietexterna är något förkortade).

Kulturobjekt ska:

1. representera ett mästerverk.
2. visa ett viktigt utbyte av mänskliga värderingar över en tidsperiod eller inom ett 

kulturellt område i världen, om utveckling av arkitektur eller teknologi, monu
mentalkonst, stadsplanering eller i utformningen av landskap.

3. vara ett exceptionellt vittnesbörd om ett kulturarv eller en civilisation.
4. vara ett enastående exempel på en byggnad, arkitektonisk helhet eller ett landskap 

som illustrerar viktiga faser i mänsklighetens historia.
5. vara ett framstående exempel på en traditionell mänsklig bosättning eller bruk- 

ningsform som är representativ för en kultur som hotas genom irreversibla pro
cesser.

6. vara direkt eller påtagligt knutet till händelser, traditioner, idéer, trosföreställningar 
eller konstnärliga och litterära arbeten av universell betydelse.

Naturobjekt ska:

1. vara framstående exempel som representerar huvuddragen i jordens utveckling.
2. vara framstående exempel som representerar pågående ekologiska eller biologiska 

processer.
3. bestå av enastående naturfenomen eller områden av exceptionell naturskönhet.
4. vara ett naturligt område för skydd av biologisk mångfald och hotade arter.

Objekt kan uppfylla både kultur- och naturkriterier. Av de nuvarande arton 
Världsarvsobjekten i Norden är Laponia det enda som skrivits in mot bakgrund av 
blandade kriterier.

Nedanstående lista anger de enskilda Världsarvsområdenas läge, typ och urvals
kriterium. De presenteras i bokens kapitelordning och innehåller även en översikt över 
aktuell litteratur. Litteraturlistan innehåller ett urval som representerar såväl lättare 
som tyngre material på flera språk.
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FINLAND

SVEABORG/SUOMENLINNA

Skärgårdsfästning och marinbas nominerad enligt kriterium 4, 
inskriven på Varldsarvslistan år 1991.
Läge: Sex öar i Helsingfors/Helsinkis skärgård, Nylands/Uusimaa län. 
Ägare: Finska staten, ett antal privata hus och arrendekontrakt. 
Byggnadsår: 1748 till cirka 1790. Senare ändrad och utvidgad i flera 
omgångar. Sex kilometer fästningsmurar och 190 byggnader finns 
bevarade inom området på 73 hektar. De första restaurerings- 
arbetena påbörjades år 1927.

Skyddsstatus: Skyddas av lagen om historiska monument. Finska 
staten garanterade den 27 november 1975 säkerhet och underhåll 
av Sveaborg/Suomenlinna som kulturhistoriskt monument. Om
fattas av skyddsregler i Helsingfors/Helsinkis generalplan. Förvaltas 
av Förvaltningsnämnden för Sveaborg/Suomenlinna i samråd med 
Museiverket/Museovirasto.
Litteratur:

af Hallström, O., Sveaborg Viapori Suomenlinna. The Island Fortress 
of Helsinki (engelsk, finsk och svensk parallelltext), Köpenhamn 1986 
af Hallström, O., Turist på Sveaborg (även utgiven på engelska och 
finska), Helsingfors / Helsinki 1988
Lahdenmäki, H. (red.), Sveaborg renoveringsarbetena 1974-1994 
(även utgiven på engelska och finska) Helsingfors/Helsinki 1994

PETÄJÄVESI

Knuttimrad träkyrka nominerad enligt kriterium 1 och 4, inskriven 
på Varldsarvslistan år 1994.
Läge: På ett näs mellan sjöarna Jämsä och Petäjävesi, Petäjävesi 
kommun, Keski-Suomi län.
Ägare: Petäjävesi församling.
Byggnadsår: 1763-1764, klockstapeln tillbyggd år 1821. Smärre 
reparationer utförda på 1920-talet.
Skyddsstatus: Omfattas av skyddsbestämmelser enligt regional
planen.
Litteratur:

Knapas, M. T., Petäjäveden vanhan kirkon korjaus. Summary: 
Restoration of Petäjävesi old church, Arkkitehti 5/1981, Helsingfors 
1981
Pettersson, L., Kansainvälisiä ja kansallisia aineksia Suomen van
hassa puukirkkoarkkitehtuurissa - National and International 
features of the old wooden church architecture in Finland, Abacus, 
Suomen rakennustaiteen museo / Museum of Finnish Architec
ture, Vuosikirja / Yearbook, 1/1979, Helsingfors 1979 
Suomalainen puukirkko - Finnish Wooden Church, Suomen ra
kennustaiteen museo / Museum of Finnish Architecture, Helsing
fors 1989
Strygowski, J., Early church art in the Northern Europe with special 
reference to timber construction and decoration, London 1928

GAMLA RAUMO

Gammal trästad nominerad enligt kriterium 4 och 5, inskriven på 
Varldsarvslistan år 1991.
Läge: Stadsdel i Raumo/Rauma, Turku och Pori län.
Ägare: Huvudsakligen privat, enstaka offentlig och institutionell ägo. 
Byggnadsår: Staden grundades 1442. Kyrkan är från medeltiden, 
äldsta bevarade träbyggnaden från omkring 1700. Världsarvsom- 
rådet omfattar 28 hektar med 587 byggnader.
Skyddsstatus: Ingår i stadsplan med särskilda bestämmelser 
avseende skydd, underhåll, reparationer, byggnadskontroll o dyl. 
Litteratur:

Hiekkanen, M., Rauma. Keskiajan kaupungit /Medieval Cities 1 
(english summary), Museovirasto / Museiverket / National Board 
of Antiquities, Helsingfors 1981
Lindahl, G., Wooden towns of Scandinavia, Architectural Conser
vation in Europe, Bedford 1975
Lilius, H., Suomalainen puukaupunki — The Finnish Wooden Town, 
Rungstedt Kyst 1985
Vanha Rauma - Old Rauma, Rauman Museo 1992 (finsk och eng
elsk text)
Den nordiska trästaden 1. Trästäder i Norden. En presentation av 
trästäder i Finland, Norge, Sverige, på Färöarna och Island, Stock
holm 1973
Den nordiska trästaden 6. Finsk trästad. Problem och utvecklings
möjligheter, Helsingfors 1972

VERLA TRÄSLIPERI OCH PAPPFABRIK

Träsliperi och pappfabrik nominerad enligt kriteruim 4, inskriven 
på Varldsarvslistan år 1996.
Läge: Vid Verlankoski, Jaala och Valkeala kommuner, Kymi län. 
Ägare: UPM-Kymmene Corp.
Byggnadsår: Etablerad första gången år 1872. Äldsta delen av nu
varande fabriksbyggnad från 1882. Området omfattar fabriksbygg
nader, direktörsbostad med park och arbetarbostäder. 
Skyddsstatus: Skyddsbestämmelser utarbetade genom regerings
beslut den 6 maj 1993.
Litteratur:

Danielsson, G., Verla Fabriksmuseum i Finland, i Daedalus, Årsbok 
Tekniska Museet, Stockholm 1977
Verla Mill Museum, i The Industrial Heritage in Scandinavia, The 
Third International Conference on the Conservation of Industrial 
Monuments. Transactions 2,1978
Ilmonen, T. M. A., Anteckningar angående A/B Werla Träsliperi dr 
Pappfabrik 1882-1932, manuskript 1932, Kymi centralarkiv, Kuusan
koski
Industriminnen i Norden, Kulturmiljövård 6/94, Riksantikvarie
ämbetet, Stockholm 1995
Kotimaisen teollisuuden albumi-Album öfver den inhemska industrin
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(med artikel om Verla träsliperi), Helsingin Kustannusosake-yhtiö, 
Helsingfors 1913
Putkonen, L., The Verla Cardboard Mill, i Hult J. och Nyström, B. 
(red.), Technology dr Industry - A Nordic Heritage, Canton Massa
chusetts 1992
Talvi, V. Verla Tehdasmuseo / Verla Fabriksmuseum / Verla Mill Mu
seum (skrift i engelsk, finsk och svensk utgåva), Kouvola 1982

DANMARK

JELLING

Gravhögar, runstenar och medeltidskyrka nominerade enligt kri
terium 3, inskriven på Världsarvslistan 1994.
Läge: Jellinge kommun, Vejle län.
Ägare: Gravhögarna ägs av danska staten. Kyrkan, kyrkogården och 
runstenarna är i den Evangeliska Lutherska Danska Kyrkans ägo. 
Byggnadsår: Runstenarna och gravhögarna är från 900-talet, spår 
efter kyrkobyggnader från slutet av 900-talet och 1000-talet. 
Nuvarande kyrka byggd under första halvan av 1100-talet, tornet 
tillbyggt första delen av 1400-talet. Rester av kalkmålningar från 
kyrkans äldsta tid finns bevarade under nyare rekonstruktioner. 
Skyddsstatus: Skyddas av lagen om kyrkor och kyrkogårdar från 
1992, omfattas av bestämmelser i kommunplan för Jellinge kom
mun och regionalplan för Vejle län.
Litteratur:

Andersen, H., The Graves of the Jelling Dynasty, i Acta Archaeologica 
66, Köpenhamn 1996
Christensen, K. & Krogh, K.J., Jelling-højene dateret. Kristendom
mens indførelse og Gorm den Gamles død, i Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1987, Köpenhamn 1987
Fuglesang, S. H., Vikingtidens kunst, i Berg, K. (red.) Norges
kunsthistorie, första bandet, Oslo 1981
Ingvorsen, L., Jelling i vikingetiden, Jelling 1993
Ingvorsen, L., Myten om Dronning Thyra, Højbjerg 1988 (utgiven
på flera språk)
Krogh, K.J., The royal Viking age monuments at Jelling in the light 
of recent archaeological excavations, i Acta Archaeologica 53, Kö
penhamn 1982(1983)
Krogh, K.J., Gåden om Kong Gorms Grav. Historien om Nordhøjen i 
Jelling, Köpenhamn 1993
Moltke, E., Runerne i Danmark og deres oprindelse, Køpenhamn 1976 
Moltke, E., Runes and Their Origin. Denmark and Elsewhere, 
Köpenhamn 1985
Pedersen, A., Harald Blåtann og Jelling - et kongeligt monument 
fra overgangstiden mellem hedensk og kristent, i Fra hammer til 
kors. 1000 år med kristendom. Brytningstid i Viken, Oslo 1994

ROSKILDE

Gotisk tegelkatedral och kunglig gravkyrka nominerad enligt

kriterium 2 och 4, inskriven på Världsarvslistan år 1995.
Läge: Roskilde kommun, Köpenhamns län.
Ägare: Den Evangeliska Lutherska Danska Kyrkan.
Byggnadsår: Första kyrkan på platsen byggdes i trä omkring år 980. 
Följdes av två stenkyrkor, byggda 1030 respektive 1080. Nuvarande 
kyrkobyggnad påbörjades omkring 1170, i stort sett färdig år 1275. 
Senare ändrad och tillbyggd med bland annat en rad kapell och 
kungliga mausoleer, de senaste år 1985.
Skyddsstatus: Skyddas av lagen om bevarande av särskilt värdefulla 
kyrkor. Området runt domkyrkan omfattas av särskilda bestämmel
ser i regleringsplan. Dessutom är en rad byggnader i domkyrkans 
närhet skyddade enligt lagen om byggnadsbevarande.
Litteratur:

Birkebæk, F. (red.), Roskilde bys historie, tiden indtil 1536, Roskilde 
1992
Fang, A., Roskilde Domkirke gennem 1000 år, Roskilde 1960 
Hornskjær, E. (red.), De danske kirker, tredje bandet, Nordsjælland, 
Köpenhamn 1970
Kj ærsgård, E., Roskilde domkirke, vejledning for besøgende, Roskilde 
u.å. (även utgiven på engelska, franska, italienska och tyska) 
Moltke, E. & Møller, E. (red.), Danmarks Kirker III. Københavns 
Amt. Tredje bandet, Roskilde domkirke, Köpenhamn 1951 
Moltke, E. & Møller, E. (red.), Danmarks Kirker III. Københavns 
Amt. Fjärde bandet, Roskilde domkirke, gravminder, kunsthistorisk 
oversigt, registre, Köpenhamn 1951
Moltke, E. & Møller, E., Danish Churches. Roskilde Cathedral, 
Köpenhamn 1956

NORGE

ALTA

Hällristningsfält från yngre stenålder nominerade enligt kriterium 
3, inskriven på Världsarvslistan år 1985.
Läge: Alta kommun, Finnmarks län.
Ägare: Norska staten, Alta kommun samt privat ägo.
Utförandeår: Huvudsakligen utförda i fyra faser, från omkring år 
4 200 f Kr till omkring år 500 f Kr. Sammanlagt fler än 3 000 
ristningar funna inom fem områden; Jiebmaluokta/Hjemmeluft, 
Storsteinen, Amtmannsnes, Kåfjord och Transferdalen. Sammanlagt 
utgör Världsarvsområdet 51 hektar.
Skyddsstatus: Skyddas enligt lagen om kulturminnen från 1978.
Litteratur:

Hagen, A., Helleristningar i Noreg, Oslo 1990 
Helskog, K., Helleristningene i Alta / The Alta Petroglyphs / Petro- 
glyphs d’Alta, i Myklebust, D. (red.) Kulturarv og Vern. Kultur- 
minnebevaring i Norge / Monuments and Sites. Norway: A cultural 
heritage, Oslo 1987
Helskog, K., Helleristningene i Alta. Spor etter ritualer og dagligliv i 
Finnmarks forhistorie, Alta 1988
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Helskog, K. Helleristningene i Hjemmeluft / Jiepmaluokta - The 
Rock Carvings in Hjemmeluft / Jiepmaluokta, Alta 1996 (tvåspråkig 
skrift, även utgiven på finska/tyska och franska/italienska) 
Hesjedal, A., Veideristninger i Nord-Norge, datering og tolknings- 
problematikk, i Viking 55 1992, Oslo 1992
Sveen, A., Helleristninger. Jiepmaluokta / Hjemmeluft, Alta / Rock 
Carvings. Jiepmaluokta / Hjemmeluft, Alta / Felsbilder. Jiepmaluokta / 
Hjemmeluft, Alta, Vadsø 1996
Søborg, H.C., Monumental marks on rock, i Museumsnytt 2/1995, 
Oslo 1995 (specialutgåva på engelska)

URNES

Träkyrka i stavkonstruktion och kyrkogård nominerade enligt kri
terium 1,2 och 3, inskriven på Världsarvslistan år 1979.
Läge: Luster kommun, Sogn och Fjordane län.
Ägare: Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 
(Fortidsminneforeningen).
Byggnadsår: Lämningar efter två, möjligen flera, äldre träkyrkor på 
platsen. Nuvarande kyrkan byggd före 1150, delvis med byggnads
delar från äldre kyrka, bland annat nordportal och dekorerade 
byggnadsdelar från slutet av 1000-talet. Medeltida skulpturer och 
inventarier, förutom kortillbyggnad och inventarier från tiden efter 
reformationen.
Skyddsstatus: Skyddas enligt lagen om kulturminnen från 1978.
Litteratur:

Anker, R, De norske stavkirkene, Oslo 1997 
Bjerknes, K., Urnes stavkirke. Har det vært to bygninger forut den 
nuværende?, i Fortidsminne}oreningens årbok 113, Oslo 1958 
Christie, H., Stavkirkene - Arkitektur, i Berg, K. (red.) Norges 
kunsthistorie, första bandet, Oslo 1981
Christie H., Urnes stavkirkes forløper belyst ved utgravninger 
under kirken, i Fortidsminneforeningens årbok 113, Oslo 1958 
Christie, H., Stabkirchen und Archäologie, i Ahrens, C. (red.), 
Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa, Hamburg-Altona 1981 
Christie, H., Die Konstruktionen der norwegischen Stabkirchen, i 
Ahrens, C. (red.), Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa, Ham
burg-Altona 1981
Fuglesang, S. H., Vikingtidens kunst, i Berg, K. (red.) Norges 
kunsthistorie, första bandet, Oslo 1981 
Hauglid, R., Norske stavkirker. Dekor og utstyr, Oslo 1973 
Hauglid, R., Norske stavkirker. Bygningshistorisk bakgrunn og utvik
ling, Oslo 1976
Hohler, E.B., Stavkirkene - Den dekorative skurd, i Berg, K. (red.), 
Norges kunsthistorie, första bandet, Oslo 1981 
Hohler, E.B., The Capitals of Urnes Church, i Acta Archaeologica 
XLVI, Köpenhamn 1975
Hohler, E. B., Stilentwicklung in der Holzkirchen-Architektur, i 
Ahrens, C. (red.), Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa, Ham
burg-Altona 1981

Hohler, E.B., Stavkirkeportalene og deres symbolikk (english sum
mary), i Fortidsminneforeningens årbok 149, Oslo 1995 
Krogh, KJ., Kirkerne på Urnes, i Aarb øger for nordisk oldkyndighet 
og historie 1971, Köpenhamn 1971
Storsletten, O., En arv i tre - De norske stavkirkene, Oslo 1993, tysk 
utgåva, Die Stabkirchen Norwegens, Freiburg im Breisgau, 1993 
Storsletten, O., Urnes stavkyrkje, Fortidsminneforeningen, Oslo 1997 
(även utgiven på engelska och tyska)

BRYGGEN I BERGEN

Bryggegårdar i trä nominerade enligt kriterium 3, inskriven på 
Världsarvslistan år 1979.
Läge: Bergens kommun, Hordalands län.
Ägare: Stiftelsen Bryggen, olika företag samt privat ägo. 
Byggnadsår: De existerande 58 byggnaderna uppfördes efter en 
brand år 1702, på äldre grunder. Bebyggelsen fördelar sig på 
Bugården 1-6, Finnegården la-lb, Bellgården 1-3, facobsfjorden 4- 
6 och 8, Svendsgården 1-5, Bredsgården 1-7, Enhjørningsgården 1- 
4, Holmedalsgården 1-7. Bebyggelsemönstret kan härledas till första 
halvan av 1100-talet.
Skyddsstatus: Skyddas enligt lagen om kulturminnen från 1978.
Litteratur:

Andersen, R. & Solberg, P., Bryggen i brennpunktet, Bergen 1985 
(utställningskatalog)
Ersland, G. A., Jordegods og byeige, i Øye, I. (red.) By og land i mid
delalderen, Onsdagskvelder i Bryggens Museum IX, Bergen 1994 
Hansteen, H. J., Bryggen i Bergen, istandsettingsarbeider 1965-74, i 
Byggekunst 7/1985, Oslo 1985
Helle, K., Bergen bys historie, första bandet. Kongssete og kjøpstad, 
fra opphavet til 1536, Bergen - Oslo - Tromsø 1982 
Helle, K., Tidlig byutvikling i Vestnorge, i Øye, I. (red.) Våre første 
byer, Onsdagskvelder i Bryggens Museum VII, Bergen 1992 
Herteig, A., Kongers havn og handels sete, Oslo 1969 
Myrvoll, S., Archaeological Investigations in Bergen 1980-86; Some 
New Aspects on the Development of the Town, i Norwegian Archa
eological Review vol. 20, no. 2, Oslo 1987
Myrvoll, S., Vågsbunnen i Bergen, arkeologi om byregulering, i 
Bergen byplans historie - visjon og virkelighet, Riksantikvarens rap
porter 18, Bergen 1990
Trebbi, M., Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Bergen 1996 
Trebbi, M. & Havran, J., Bryggen i Bergen, Oslo 1997 
Øye, I. (red.), Bergen and the German Hansa, Bergen 1994 
Bryggen - Hanseatenes kontor i Bergen, Det Hanseatiske Museums 
skrifter nr. 23, Bergen 1981, (även utgiven på engelska och tyska)

RØROS

Stadsbebyggelse huvudsakligen i knuttimrat trä och kyrka med 
gravkapell i sten nominerad enligt kriterium 3, 4 och 5, inskriven 
på Världsarvslistan år 1980.
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Läge: Røros kommun, Sør-Trøndelag.
Ägare: Privat ägo, Røros kommun samt norska staten.
Byggnadsår: Røros grundades år 1644 i samband med Koppar
verkets etablering. Staden brändes ner av svenska trupper åren 1678 

och 1679 och återuppbyggdes de följande åren, huvudsakligen enligt 
den gamla stadsplanen. Äldsta existerande byggnad från tidigt 1700- 

tal.
Skyddsstatus: Ett större antal byggnader skyddas enligt lagen om 
kulturminnen från 1978. Stadsdelen ”Røros Bergstad” är förklarad 
som specialområde som ska bevaras och lyder under särskilda 
skyddsregler.
Litteratur:

Christie, S. & Hinsch, L. (red.), Fredede hus og anlegg 3. Røros 
bergstad, Oslo 1983, (norsk och engelsk text)
Havran, J. & Ødegaard, S., Bergstaden Røros, Oslo 1997 
Ødegaard, S., Kjerka på Røros «Bergstadens Ziir», Røros u.å. 
Ødegaard, S., Røros, vern og pleie av en historisk arv, Røros u.å. 
Ødegaard, S. & Øverås, O.H., Historia til en gammal gruveby, i 
Myklebust, D. (red.) Kulturarv og Vern. Kulturminnebevaring i Norge 
/ Oslo 1987, (engelsk / fransk utgåva), Monuments and Sites. Norway: 
A cultural heritage, Oslo 1987

SVERIGE

TANUM

Hällristningsområde från bronsåldern nominerat enligt kriterium 1, 
3 och 4, inskriven på Världsarvslistan år 1994.
Läge: Tanums kommun, Göteborgs och Bohus län.
Ägare: Vitlycke hällristningsmuseum samt privat ägo. 
Utförandeår: Cirka 3 500 år f Kr till cirka 400 år f Kr. Över 400 
ristningsplatser - lokaler - inom Världsarvsområdets 45 kvadrat
kilometer.
Skyddsstatus: Skyddas enligt kulturminneslagen, har status som 
nationellt kulturminne enligt naturresurslagen.
Litteratur:

Bengtsson, L., Hällristningsresan, Småskrifter utgivna av Bohusläns 
museum nr. 44, Uddevalla 1995
Burenhult, G., Götalands hällristningar, i Arkeologi i Sverige, del 2. 
Bönder och bronsgjutare, Stockholm 1991
Coles, J., Bilder från forntiden: en guide till hällristningar och andra 
fornminnen i norra Bohuslän, Småskrifter utgivna av Bohusläns 
museum nr. 34, Uddevalla 1990
Cullberg, K. & Ståhl, E. (red.), What is a Rock Carving? A short 
introduction, Småskrifter utgivna av Bohusläns museum nr. 38, 
Uddevalla 1993, svensk utgåva Vad är en hällristning?, Uddevalla 
1987
Görman, M., Nordiskt och keltiskt. Sydskandinavisk religion under
yngre bronsålder och äldre järnålder, Lund 1987
Jansson, S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U. (red.), Hällristningar

och hällmålningar i Sverige, Stockholm 1989
Marstränder, S., Østfolds jordbruksristninger, Institutt for sammen
likende kulturforskning, serie B, skrifter LIII, Trondheim 1963

BIRKA OCH ADELSÖ/HOVGÅRDEN

Vikingatida stadsområde, samt vikingatida och medeltida kungs
gård nominerade enligt kriterium 3 och 4, inskriven på Världs
arvslistan år 1993.
Läge: Ekerö kommun, Stockholms län.
Ägare: Offentlig ägo.
Byggnadsår: Birka; omkring år 750, övergiven omkring år 1000. 
Hovgården kunglig egendom och residens samtidigt med Birka och 
senare. Bevarade husgrunder från kungsgården. Runsten från 1000- 
talet med centrala upplysningar om äldre svensk historia. Gravhögar 
och medeltidskyrka. Kungaresidens i tegel uppfört på 1200-talet, 
bevarat som ruin. Platsen för herredagen 1279 eller 1280 som 
införde adelns skattefrihet.
Skyddsstatus: Skyddas enligt kulturminneslagen.
Litteratur: Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess 
biskopar, kommentarer av C.F. Hallencreutz, Stockholm 1984 
Ambrosiani, B., Arrhenius, B. m.fl., Birka, Svarta jordens hamnom
råde, Riksantikvarieämbetets Rapport, Cl 1973, Stockholm 1973 
Ambrosiani, B., Mälarstäderna och landhöjningen, i Bebyggelse- 
historisk tidskriftm. 3/1982, Stockholm 1982 
Ambrosiani, B., Birka, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1988 
Ambrosiani, B. & Eriksson, B.G., Birka vikingastaden 1-5, Helsing
borg och Stockholm, 1991-96
Ambrosiani, B. & Eriksson, B.G., Birka Studies vol I-, Stockholm 
1992-
Arbman, H. & Arwidsson, H. (red.), Birka I-V, Stockholm 1938- 
1989
Rimbert, Ansgars liv, i Boken om Ansgar, Stockholm 1986 
Rydh, H., Förhistoriska undersökningar på Adelsö, KVHAA, mono
grafier, Stockholm 1936 
Thordeman, B., Alsnöhus, Stockholm 1920
Livet i Birka, Historiska Nyheter 61, Statens historiska museum och 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1996

VISBY

Stadsdel med historisk bebyggelse och ringmur, ”Hansestaden 
Visby”, nominerad enligt kriterium 4 och 5, inskriven på Världs
arvslistan år 1995.
Läge: Gotlands kommun/län.
Ägare: Privatpersoner, privata föreningar och institutioner, Got
lands Fornsal (historiskt museum), Menighetsrådet, Visby kom
mun, svenska staten.
Byggnadsår: Tidig vikingatida ankringsplats, omkring år 700. Fast 
bosättning antagligen före år 1000. Merparten av äldre, bevarade 
byggnader uppförda i sten på 1200-talet. Bevarad ringmur, handels-
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byggnader och stadsplan från 1200- och 1300-talen. En rad medel
tidskyrkor bevarade som ruiner, bara Mariakyrkan står ännu under 
tak och används. Ruiner efter Nordens en gång största medeltids- 
borg, Visborg. Bevarad bebyggelse från 1600- och 1700-talen för
utom nyare tid.
Skyddsstatus: Ringmur, kyrkoruiner och Mariakyrkan skyddas 
enligt kulturminneslagen. Åtskilliga byggnader inom murarna är 
skyddade som byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. Hanse
staden Visby (Visby innerstad) har status som nationellt kultur
minne enligt naturresurslagen. Skyddsområdet på 77 hektar med 
485 byggnader skyddas enligt plan- och byggnadslagen.
Litteratur:

Andersson, H., Urbaniseringsprocessen i det medeltida Sverige, 
Medeltidsstaden 7, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska 
Museer Rapport, Stockholm 1979
Andersson-Westholm, G., Det arkeologiska materialet och Visbys 
äldsta historia, i Bebyggelseshistorisk tidskrift 3/1982 
Dollinger, Ph., Die Hanse, Stuttgart 1966 
Lagerlöf, E. & Svahnström, G., Gotlands kyrkor, Uddevalla 1973 
Svahnström, G., Visby under tusen år, Stockholm 1984 
Svahnström, G., Häuser und Höfe der handeltreibenden Bevölke
rung auf Gotland während des Mittelalters, i Acta Visbyensia V, 
Visby 1976
Svahnström, G., Visby domkyrka, Sveriges Kyrkor 175, Uppsala 1975
Yrwing, H., Gotlands medeltid, Visby 1978
Öhrman R„ Vägen till Gotlands historia, Visby 1994
Boken om Gotland 1-2, Stockholm 1945
Gutar och vikingar, Stockholm 1983
Visby Innerstad, råd och riktlinjer för bevarande, Gotlands kommun 
Byggnadsnämnden, Visby 1989
Visby, historisk bakgrund - arkeologiska dokumentationer, Riks
antikvarieämbetets rapport, Medeltidsstaden 71, Stockholm 1989 
Visby - studier kring staden, Riksantikvarieämbetets rapport, Me
deltidsstaden 72, Stockholm 1989

DROTTNINGHOLM

Kunglig slotts- och parkanläggning nominerad enligt kriterium 3, 
inskriven på världsarvslistan år 1991.
Läge: Ekerö kommun, Stockholms län.
Ägare: Svenska staten.
Byggnadsår: Tidigare slott från medeltiden brann 1661. Nuvarande 
huvudbyggnad påbörjad 1662, färdig omkring 1700, flyglarna änd
rade och påbyggda omkring 1750. Barockparken i huvudsak bevarad. 
Teaterbyggnad från 1766 med intakta interiörer, scenmaskineri och 
kulisser. Tillbyggd 1792. Romantisk landskapspark efter engelskt 
mönster väster om teatern. ”Kinesiskt” lustslott med park - Kina 
slott - från 1769, tillkom efter tidigare, mindre anläggning från 1753. 
Skyddsstatus: Skyddas enligt förordningen om statliga byggnads
minnen.

Litteratur:

Barton, A. H., Canton vid Drottningholm, Stockholm 1985 
Bauer, F. F.M., Piper i Drottningholm, i Lindgren, K. (red.) Fredrik 
Magnus Piper, Stockholm 1981 (utställningskatalog)
Gyllensvärd, B. En kinesisk sommardag på Drottningholm, Udde
valla 1993
Hegardt, S. B., Drottningholm under 400 år, Strängnäs 1974 
Malmborg, B. v. (red.), Drottningholm Årsbok för svenska statens 
konstsamlingar XIII, Stockholm 1966 (engelskt sammandrag) 
Malmborg, B. v., Drottningholm i Slott och herresäten i Sverige. De 
kungliga slotten. Första bandet, Malmö 1971
Olausson, M., Drottningholm, i Den engelska parken i Sverige un
der gustaviansk tid, Stockholm 1991

ENGELSBERGS BRUK

Järnbruk med masugn, rostugn, stångjärnshammare samt bruks
byggnader, nominerad enligt kriterium 4, inskriven på Världsarvs
listan år 1993.
Läge: Fagersta kommun, Västmanlands län.
Ägare: Nordstjernan Förvaltnings AB.
Byggnadsår: Hytta och masugn från 1778-79, tillbyggd och moderni
serad år 1836. Rostugn från 1848. Hammarsmedja från omkring 
1840. Huvudbyggnad från cirka 1700, senare ändrad bland annat 
med två sidoflyglar cirka 1780. Dessutom en rad bevarade arbetar
bostäder och ekonomibyggnader från olika perioder. Järnproduk
tion i området sedan äldre järnålder. Kontinuerlig järnbruksverk- 
samhet på platsen sedan medeltiden. Nerlagd 1919.
Skyddsstatus: Skyddas enligt kulturminneslagen, status som 
nationellt kulturminne enligt naturresurslagen.
Litteratur:

Adamson, R. m.fl, Swedish Industrial Archaeology. Engelsberg Iron
works. A Pilote Project, Stockholm 1975 
Nisser, M., Engelsbergs Bruk, en vägledning, Ängelsberg 1992 
Nisser, M., Engelsberg Ironworks Bergslagen, i The Architectural 
Review, Januar 1975
Norberg, R, Engelsbergs Bruk, en historisk framställning, Sthlm 1934 

SKOGSKYRKOGÅRDEN

Gravlund, gravkapell och krematorium, nominerad enligt kriterium 
1 och 2, inskriven på Världsarvslistan 1994 
Läge: Stockholm.
Ägare: Kyrkogårdsnämnden i Stockholm.
Byggnadsår: Byggstart 1917. Skogskapellet med kyrkogård invigt 
1920. Ekonomibyggnad uppförd 1923-24. Uppståndelsekapellet 
invigt 1925. Huvudkapell med två sidokapell och krematorium, 
uppfört 1937-40, samtidigt med urnlund och ceremoniplats i det fria. 
Meditationslund påbörjad 1932.Minneslund 1958-61, meditations- 
plats i Minneslunden färdig 1983. Ekonomibyggnader till Uppstån
delsekapellet 1952-61. Anläggningen omfattar totalt 80 hektar.
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Skyddsstatus: Skyddas enligt kulturminneslagen.
Litteratur: Bedoire, E, Skogskyrkogården, i Arkitektur 4/1990, 
Stockholm 1990
Constant, C., The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Land
scape, Stockholm 1994
Johansson, B. O. H. & Galii, E, Tallum, Gunnar Asplunds & Sigurd 
Lewerentz skogskyrkogård i Stockholm, Stockholm 1996 
Westerdahl, M., Den svenska skogskyrkogården, Stad & Land 136; 
1995, Alnarp 1996
Skogskyrkogården i Stockholm, Stockholms kyrkogårdsförvaltning, 
Stockholm 1988

GAMMELSTAD

Luleå gamla stad, kyrkstad och stad med medeltidskyrka, kyrkogård, 
kyrkstugor och stadsbebyggelse, nominerad enligt kriterium 2, 4 
och 5, inskriven på Världsarvslistan 1996.
Läge: Luleå kommun, Norrbottens län.
Ägare: Kyrkstugor och övriga byggnader främst i privat ägo. 
Markägare huvudsakligen svenska staten. Kyrkan med kyrkogård, 
ett antal kyrkstugor och andra byggnader ägs av Nederluleå för
samling, förutom några i offentlig ägo genom Luleå kommun. 
Byggnadsår: Kyrkan byggd på slutet av 1300-talet med kyrkogårds
mur och solida ingångsportar. Valv från slutet av 1400-talet. 
Bosättning i Gammelstad troligen etablerad på 1200-talet, samtidigt 
med marknadsplats. Bruket av kyrkstugor på platsen kan härledas 
till 1500-talet. Stadsprivilegier år 1621. Staden flyttad längre ner 
längs Lule älv redan 1649, under namnet Luleå, även kallad Nystad. 
Dagens bebyggelse omfattar 424 kyrkstugor med allt som allt 555 
kammare, de äldsta från cirka 1700. Några större byggnader från 
perioden 1600 till 1900, som Kaptensgården, församlingshuset Betel, 
Kronomagasinet, Sockengården m fl, alla byggda i trä. 
Skyddsstatus: Skyddas enligt kulturminneslagen. Användning av 
kyrkstugor och förvaltning av Gammelstad regleras enligt plan- och 
byggnadslagen, samt särskild kyrkstadsstadga.
Litteratur:

Bergman, K., Gammelstad, (vägledning på svenska, engelska och 
tyska), Luleå 1990
Enqvist, E., Kyrkstaden, Stockholm 1978
Isaksson, E & O., Gammelstad - Kyrkby vid Luleälv (sammandrag 
på engelska, finska och tyska), Stockholm 1992 
Nyström, M., Gammelstads kyrkstad unik i världen, i Kulturmiljö
vård 3-4/1996, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1996 
Kyrkstadsliv, i Västerbottens museums årsskrifter 1/1988, Umeå 1988

LAPONIA

Naturhistoriskt landskapsområde och historiskt samiskt kultur
landskap, nominerade enligt urvalskriterium 3 och 5 för kulturom
råden samt kriterium 1, 2 och 3 för naturområden, inskriven på 
Världsarvslistan 1996.

Läge: Norrbottens län.
Ägare: Svenska staten, med undantag för fyra mindre bosättningar. 
Fyra nationalparker och tre naturreservat utgör tillsammans 9 400 
kvadratkilometer. Kulturlandskapet är skapat av mänskliga aktivite
ter genom mer än 7 000 år. Boplatser, fångstgropar och liknande 
från äldre stenålder och framåt. Från cirka 1000 f Kr tydlig skillnad 
mellan samisk och icke-samisk befolkning på Nordkalotten. Offer
platser och begravningsplatser från samisk förkristen tid, alltså före 
cirka år 1500. Skifte av levnadssätt och kulturlämningar efter 
övergång från jakt- och fångstsamhälle till nomadiserande rensköt
sel, sannolikt mellan 1400 och 1600. Spår efter skilda byggnads- 
konstruktioner samt äldre, övergivna, fasta bosättningar i utmarker. 
Kärnområde för den samiska tamrenskötseln som i dag förs vidare 
i modern form. Inga fasta samiska bosättningar inom Världsarvs- 
området men säsongsvisa flyttningar. Sommarflyttningen längs 
älvdalarna till högfjällsområdet i väster omfattar 200-250 personer 
och 30 000-35 000 renar. Världsarvsområder inrymmer dessutom 
särpräglade och sällsynta naturformationer, förutom området för 
hotade djur och växter.
Skyddsstatus: Nationalparkerna och naturreservaten skyddas enligt 
naturvårdslagen och övrig mark enligt naturresurslagen. Äldre kultur
historiska lämningar och kultplatser skyddas enligt kulturminnes
lagen.
Litteratur:

Bergman, I. & Mulk, I-M., Det samiska landskapet, i Västerbotten 
3/96, Västerbottens museum, Umeå 1996
Mulk, I.-M., Stalotomtingar i Västerbotten, i Västerbotten 3/96, 
Västerbottens museum, Umeå 1996
Mulk, I.-M., Sirkas, Studia Archaeologica Universitatis Umensis, 
Umeå 1994
Mulk, I.-M., The Laponia World Heritage Area - The Sami Cultural 
Heritage, Äjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk 1996 
Vorren, 0. & Manker, E., Samekulturen, Tromsø 1976 
Lapplands världsarv, Naturvårdsverket, Stockholm 1996 
Rennäringen i Sverige, Jordbruksverket, Jönköping u.å.
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VÄRLDSARV I NORDEN
presenterar de 18 platser i Norden som står inskrivna på Unesco:s lista 
över Världsarvet - mänsklighetens gemensamma kultur- och naturarv. 
Områden som har denna status representerar framstående och oersätt
liga kultur- och naturvärden för mänskligheten, det yppersta på jorden 
av kulturminnen och naturområden. De är oersättliga för oss som käl
la till upplevelser och för vår förståelse av mångfalden i vår historis
ka, kulturella och naturgivna bakgrund.

De 18 nordiska områden som hör till Världsarvet spänner över en 
tidsrymd på mer än 6 000 år. Från de första hällristningarna i Alta 
till Skogskyrkogården i Stockholm som stod färdig år 1961.

VÄRLDSARV I NORDEN
ger centrala bilder av de växlande levnadsvillkor och historiska till
dragelser som har bidragit till att ge de nordiska länderna sin prägel, 
och hur impulser utifrån har tagits upp och anpassats till ländernas 
egna förutsättningar.
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