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Mårten Sjöbeck
grundaren av den svenska markhistorien

Flera av de stora klassiska genierna kännetecknas av att de var födda på 
1800-talet, att de hade visioner, att de såg processer och samband långt före 
alla andra och att de led av vad de såg. Mårten Sjöbeck passar in på allt detta, 
trots att han inte är särskilt känd, ens bland fackmän.

Sjöbeck såg, decennier före alla andra, ett uråldrigt biologiskt kulturarv 
skapat av forntida bönder, som inför hans ögon skingrades av det moderna 
industrisamhället. Sjöbeck blev i realiteten grundaren av en svensk mark- 
historisk vetenskap med kunskap om hur åkrar, ängar, hagar och skogar 
växt fram under människans inverkan. Markhistoria är visserligen ännu ingen 
egen akademisk disciplin, kanske för att den är så tvärvetenskaplig, men den

präglar alltmer olika framställningar inom arkeologi, kulturgeografi, biologi 
och kvartärgeologi. Specialisering var emot Sjöbecks person, hans ämne var 
all mänsklig kultur under bar himmel.

Mårten Sjöbeck föddes den 19 september 1886 i Köpenhamn, men föräld
rarna var från Sverige. Han gick i skola i Helsingborg,Ängelholm och Malmö. 
Studentexamen avlades 1907. Därefter vidtog universitetsstudier i geografi 
och botanik i Lund. Redan efter två år avbröts studierna eftersom fadern 
dog och sonen då fick försörja sig som kontorsskrivare vid Statens Järnvägar. 
Giftermål med Anna Olsson kom 1916 och snart också en dotter. För all
mänheten blev Sjöbeck, från 1928 och framåt, känd för sina resehandböcker
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om olika landskap för Järnvägsstyrelsens räkning. Genom att resa runt i näs
tan hela landet skaffade han sig en enastående detaljkunskap och bred his
torisk kunnighet. Parallellt med landskapsböckerna skrev han många artiklar 
om främst Sydsveriges markhistoria. Med åren utvecklade han sig till en unik 
kombination av genial vetenskapsman, utomordentlig stilist och fantastisk 
fotograf.

Det som gör Sjöbeck så intressant och aktuell idag är främst hans dy
namiska syn på det historiska samspelet mellan människa och natur. När 
Sjöbeck inledde sitt eget författande var den gängse bilden av naturen att 
bland annat lövängar var en självständig naturtyp som människan tagit i an
språk. Bland professionella botaniker, såsom nationalparksidéns internatio
nellt kände förespråkare Rutger Sernander i Uppsala, var det självklart att 
ängs- och hagmarken var ett naturligt tillstånd. Böndernas slåtter och betes
drift antogs bara kunna skada naturvärdena. Helst skulle bönderna bort från 
de vackraste ängarna för att inte fortsätta, som botanikerna ansåg, med sin 
pietetslösa slåtter och stympning av träden.

Sjöbeck trodde i flera år på professorernas synsätt. Men ju mer han talade 
med gamla bönder och ju mer han jämförde gamla lantmäterikartor med 
verkligheten, desto mer övertygad blev han om att akademikerna hade fel. 
Redan efter några somrars studier skrev han 1927 uppsatsen Bondskogar, 
deras vård och utnyttjande. Han menade att han framställt ”en något generad 
och blyg protest mot den dåtida naturvetenskapliga åskådningen”. Den 
inflytelserike professor Sernander hade vid det laget, efter egna fältstudier, 
börjat tvivla på sig själv. När Sjöbeck lade fram sin artikel, skingrades äntligen 
dimman för Sernander och ett fåtal andra experter. Man insåg att naturen 
inte var statisk utan att snart sagt varenda kvadratmeter har en mark- 
användningshistoria, där människans inverkan i årtusenden ingått som en 
ofrånkomlig del i utvecklingen.

Grunden för en förståelse av naturens utseende och ett historiskt riktigt 
naturskydd var lagd, men ändå kom insikterna att rinna ut i sanden. Sjöbeck 
och några få kännare av det svenska landskapets framväxt talade för döva 
öron när naturvårdslagen kom 1964 och miljonerna började rulla in till ett 
statligt naturskydd. Naturvården kom i hög grad att hålla fast vid de akade
miska idéerna från början av seklet, där människans inverkan, särskilt i sko
gen, uppfattas som onormala och negativa ”störningar”.

Naturskyddet står idag inför svårare bedömningar än någonsin. Riksdag 
och regering är beredda att satsa miljarder på naturskydd, bara man vet var 
och hur. Nya statliga utredningar om naturskydd kommer ständigt, men mark
historien glöms ofta bort. Fastän man i modern tid har försökt att bevara 
något av det nedärvda, pastorala landskapet och de artrika skogarna, miss
lyckas man ofta med att bevara värdena, trots viss skötsel. Mycket av lös
ningen på problemet ligger säkert i det paradoxala förhållande som Sjöbeck

tidigt påtalat. Han menade att även om bondens omvandling av naturen 
resulterade i skönhetsvärden med öppna landskap, artrikedom och bloms
terprakt, så var detta i grund och botten en oavsiktlig bisak. Bondens avsikt 
var att med krafttag producera nyttigheter som mat, inte att putsa fram 
”vackra” landskap.

De naturvärden som fanns i början av 1900-talet är nu till väsentliga delar 
borta. Sjöbeck insåg redan då att mycket av landets naturvärden var en fler- 
tusenårig skapelse av otaliga bönder med yxa, eld och boskap, och att da
garna för detta sagolandskap var räknade. Det måste ha varit tungt att i 
decennier, oförstådd och nästan ensam, bära insikten att allt utom spillror av 
det gamla bondelandskapet var dömt att försvinna.

Trots att det var få som förstod vidden i Sjöbecks budskap, blev han ändå 
hedrad som person. Han fick 1937 en specialinrättad tjänst som byråchef på 
Järnvägsstyrelsen, där arbetet sammanföll med hans största personliga in
tresse - att åka omkring i landet, fotografera och skriva landskapsböcker. Ett 
annat tecken på uppskattning fick han 1950 då han promoverades till he
dersdoktor vid Lunds universitet. Efter pensioneringen 1953 skrev han många 
av sina intressantaste skrifter, hela tiden med oförminskad tankeskärpa. Hans 
viktigaste verk, den idé- och faktaspäckade boken Det sydsvenska landskapets 
historia och vård gavs ut så sent som 1973.Tre år senare, 1976, avled Sjöbeck 
i Helsingborg vid 90 års ålder.

Så gott som alla bilder Sjöbeck publicerade var hans egna. Det var ingen 
tillfällighet utan berodde helt enkelt på att det inte fanns någon annan skick
lig fotograf som kunde utläsa markernas historia i stort och smått. Bilderna 
är tagna med olika kameror, i regel i format 6x6 cm respektive 10x15 cm. 
Teknisk och estetisk kvalitet kan knappast överträffas. Det finns 7677 bilder 
på Riksantikvarieämbetet, flera tusen oräknade på Lunds universitetsbiblio
tek och ytterligare några hundra bilder på Helsingborgs museum.

Bilderna som publiceras här visar både landskap, byggnader och männis
kors arbete. De bildtexter som följer är nyskrivna - inspirerade av Sjöbeck - 
även om han säkert skulle ha haft invändningar. Sjöbeck såg företeelser där 
andra såg föremål. I en enda bild såg han stors ka liga processer, oväntade 
samband, människans inverkan, historiska paradoxer och snart sagt allt. Han 
var aldrig rädd för värdeomdömen eller poetiska uttryck. Även om han för
skräcktes över mycket mänskligt oförstånd genom tiderna, låg sympatierna 
alltid hos den nordiske bonden. Sjöbeck upphörde aldrig att fascineras över 
hur den forntida bonden, utan Söderns naturliga värme och bördighet, utan 
konstgödsel eller självgående maskiner, med en oöverskådlig snillrikhet för
vandlade den steniga, magra marken i den kalla Nord till en rikt flödande och 
dessutom vacker utkomstkälla för generationer.

Leif Gren
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Åsby, Södermanland 1940. Det svenska jordbruket hade i årtusenden en drag

ning till ytligt grundvatten. Men det var inte åkerbruket utan boskapsskötseln 
som motiverade detta.Våtfriska marker var begärliga som slåttermarker, där 
man fick boskapens vinterfoder. Genom såväl naturlig upptorkning som tal
rika utdikningar för fler åkrar blev landskapet allt torrare. I Mälardalen gav

emellertid landhöjningen väldiga arealer av nya våtmarker och ett ökat väl
stånd. I sen tid skyndade man på utvecklingen genom att torrlägga hela sjöar, 
som Kafjärden nära Eskilstuna. Våtmarkerna har idag övergått i åkermark, 
och de allt torrare partierna invaderas sedan ett par tusen år av jordbrukets 
svåra fiende granen. Den forna Kafjärden vid Åsby, Jäder socken, Södermanland.
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Stensö udde, Småland 1944. En förtätad historia måste få synas i landskapet, 
särskilt om den är kunglig; så tyckte man i varje fall under nationalromantiken. 
Dramatiska händelser har utspelat sig kring Kalmar, som är en av landets 
äldsta städer och före 1600-talets gränsändringar den viktigaste porten mot 
kontinenten. Som sådan fick staden ta emot flera stormanskongresser varav 
Kalmarunionen 1397 är den mest kända. Den danskdominerade unionen var 
länge förhatlig för många svenskar, däribland Gustav Vasa, som tvingades 
i landsflykt. Med inteckning på förhand i kyrkans silver lyckades han få de rika 
Lybeckarna på sin sida och återvände med löften om tysk hjälp 1520. Platsen 
där Gustav Vasa landsteg efter sin landsflykt 1520 blev senare markerad med 
ett minnesmonument utifrån en tradition, som åtminstone kan följas tillbaka 
till tidigt 1800-tal. Stensö udde, Kalmar, Småland.
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Dannäs kyrkogård, Småland I 940-talet. Gravstenar är inte bara till för de 
döda, utan än mer för de levande. Bibeln är mycket måttfull i att påbjuda 
bestämda regler för gudstjänstlokaler och religiösa ritualer. Kristus själv lade 
alltid mer vikt vid innehållet än den yttre formen. Därför har olika tradi
tioner utvecklats över hela världen och rentav inom samma land. Bruket att 
resa trästavar eller stenar över de döda förekom i Norden redan under 
järnåldern och liknande sedvänjor vidareutvecklades inom kristendomen.

Från medeltid till in på 1700-talet innebar det högsta prestige att få sin grav
plats inne i kyrkan. Men även om graven låg utomhus var de efterlevande 
noga med att markera sina bortgångna anhörigas sociala ställning. Inom den 
materiella kulturen har det utvecklats olika ”dialekter” eller särdrag, på samma 
sätt som inom språket. Dessa vackra tvillinghällar fick särskild spridning 
i Västbo härad under 1600- och 1700-talen. Dannäs kyrkogård, Dannäs socken, 
Småland.
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Falkenberg, Halland I 930. Pris och efterfrågan formar vår omgivning. 
Kulturens utveckling bryts mellan vad som finns på plats och vad som måste 
hämtas utifrån. I ett landskap präglat av kommunikationer, som Halland, 
kan en mångfald stilar och tekniker utvecklas. Taken har ofta täckts av 
halm i likhet med skånska traditioner. Halm var också ett naturligt material

i bygder där det länge rådde stor skogs b rist. Men tång, torv, ved eller tegel 
var också vanliga material beroende på om man ville kosta på något billigt 
hemifrån eller något exklusivt inköpt. Utifrån samma förutsättningar och 
valmöjligheter konstruerade bonden husväggarna av lera i korsvirkesteknik, 
knuttimmer av barrskog, eller skiftesverk av lövskog. Falkenberg, Halland.
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Källahamn, Öland 1941. Med fiskarbefolkning tänker man sig gärna yrkes
fiskare, men det var ett tämligen ovanligt yrke förr. Det var nästan bara 
i Bohuslän som man i alla tider har kunnat vara så specialiserad. Längs Öster
sjökusten bedrevs fisket i regel antingen av kustens bönder eller av borgare 
från städerna. Bondefisket dominerade i söder, och borgarfisket i norr. 
Bönderna kunde ibland ha fisket som huvudnäring, även om ekonomin i regel

var sammansatt av säl- och sjöfågeljakt.ägg- och duntäkt, boskapsskötel, jord
bruk och fraktfart. Många fiskelägen utnyttjades säsongsvis och låg ofta så 
kargt att man inte kunde hålla mer än enstaka kor eller getter. Inte bara 
männen, utan även kvinnorna hade ett tungt arbete med boskapsskötsel, 
transporter med roddbåt och fiskrensning. Källahamn, även känd som ut- 
skeppningshamn fór kalksten, Källa socken, Öland.
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Bronsåldershögar mellan Laholm och Veinge, Halland 1930. Ett öppet land
skap under minst 3000 år. Bronsåldershögarna byggdes säkerligen i ett skog- 
fattigt jordbrukslandskap, dock inte bestående av fullåker utan av vidsträckta 
gräsbetesmarker. För dåtidens människor utgjordes den förnämsta rikedomen 
av boskap, särskilt nötkreatur. Mark blev värdefull när man röjde bort skog 
och skapade gräsbeten. Att bygga upp gravhögar av grästorv var en medveten

kapitalförstöring som vi idag har svårt att se motiven bakom. En viktig faktor 
kan ha varit att bronsålderns samhälle socialt omskakades av en då oerhört 
märklig händelse. Det blev nu för första gången möjligt för en enskild person 
att bära med sig en förmögenhet, värd mer än kor och marker, nämligen 
brons. Vissa bronsföremål visar att man på ett tidigt stadium hade fasta vikts
enheter och en ”marknadsekonomi” kring metallen. Tjärby socken, Halland.



Store mosse vid Kävsjön, Småland 1945. Äkta vildmark som både bönder och 
skogsbolag vänt ryggen. När tanken på naturskydd och nationalparker väck
tes i slutet av 1800-talet av den store polarforskaren A. F. Nordenskiöld var 
det just inga skriftlärde som förstod vad ”natur” och ”vildmark” egentligen 
var. Då de första nationalparkerna inrättades, från 1909 och framåt, köpte 
staten förtjust in ett antal typiska kulturprodukter som ängar och renbetes
marker och man trodde sig ha räddat orörd natur. De egentliga landskaps- 
experterna, bönder, torpare och samer föstes undan. Till de första lärde som 
insåg misstaget i situationen hörde Mårten Sjöbeck, som lade fram sin syn i 
en artikel 1927. Det är nästan bara torvmossar,som den väldiga Store mosse, 
som utgör någorlunda orörd natur. Den är nationalpark sedan 1982 och har 
ett hundratal häckande fågelarter. Store mosse vid Kävsjön iVärnamotrakten, 
Kävsjö socken, Småland.
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Elunge slottsträdgård, Skåne 1927. Religion, filosofi eller samhällsstruktur; 
vad är inte planterat i en trädgård! Ett tuktat träd och ett par raka linjer visar 
på länkar till renässansens och barockens symmetriska ideal.Trädgårdar upp
fattades av överklassen i århundraden som något av ett jordiskt paradis. Träd, 
buskar och allt levande skulle resolut tvingas in i tänkta mönster. Överrask

ningar och obalans tåldes över huvud taget inte. I samhället eller landskapet

i stort gick denna gudomliga ordning naturligtvis inte att upprätta, men i den 
muromgärdade trädgården härskade enväldet. Först i och med Gustaf lll:s 
park vid Haga infördes en ny filosofi i Sverige. Man kom "tillbaka till naturen" 
och ett oregelbundet ideal. Men att längtan till en alldeles egen ordnad ideal
värld aldrig har upphört kan man ännu se i varje trädgård. Rundklippt idegran 
i Ellinge slottsträdgård med anor från I 700-talet. Västra Sallerup socken, Skåne.
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Viby, Närke 1934. Scenen är ytterst ålderdomlig i flerdubbel bemärkelse. 
Ängen i förgrunden fyller fortfarande en funktion för att ge djuren vinter

foder av hö och löv. De många hamlade askarna, där man med kniv eller yxa 
tog lövfoder, vittnar om traditioner från forntiden. Dessutom får ängen gå 
helt inpå gården. I förgrunden syns dock tydliga plogspår som bekräftar en 
regel det senaste seklet, nämligen att ängen aldrig får vara ifred för åker

bruket. Ursprungligen släpptes varken åkrarna eller djuren in på ängen, men 
under 1800-talet upplöstes boskapens företräde framför åkerbruket och 
systemet med ängar började avvecklas. Idag behövs varken ängar eller hagar, 
utan såväl odling av spannmål och foder, som djurhållning kan skötas på åker
mark. Gården och ängen på bilden bildar en enhet och utan varandra måste 
de försvinna eller övergå i något helt annat. Lybby i Viby socken, Närke.
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Falköping,Västergötland 1932.1 äldre tid var man inte mindre noga än idag 
med var olika samhällsfunktioner skulle förläggas. Bondesamhällets ting, kult 
eller marknad hölls gärna på gammal allmänningsmark, litet vid sidan av byar 
och allfartsvägar. Ett exempel ges på Falbygden, där fyra härader möttes och 
där staden Falköping kom att växa fram. Under den stora höstmarknaden, 
där den berömda hästmarknaden ingick, räckte ett handslag och gammaldags

heder längre vid affärer än moderna hyllmetrar av lagar och förordningar. 
Att marknaden ursprungligen kan ha haft samband med tings- och kultför- 
rättningar motsägs inte av det faktum att ett tjugofemtal gånggrifter än idag 
finns inom stadens gränser. Men på den gamla marknadsplatsen har man på 
kommuners vis funnit för gott att breda ut en föga fantasieggande bilparkering. 
Falköping, Västergötland.
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SoRSELE kyrkby, Lappland 1937. Nog var det väl bättre förr. Det minns alla, 
att vattnet var rent, att allt var billigare och roligare. Det man däremot inte 
minns är att allt också var förskräckligt arbetssamt och, kan man tycka, orätt
vist. Att vara arbetslös var till och med förbjudet i stadgor alltsedan medel
tiden. I olika tjänstehjonsstadgor fram till 1926 reglerades hårda villkor för 
tjänstefolket, som mest utgjordes av kvinnor. Arbetsgivaren hade rätt att

utdela aga;för yngre hjon ända till 1920. Allmän rösträtt infördes 1921. Fast 
i praktiken var villkoren sedan länge väldigt olika regionalt. Det som fattiga 
skåningar vann i fet mat och långa somrar förlorade de i stränga herrar och 
seder, och det man i magra Lappland förlorade i mygg och snö vann man 
i tolerans och känslan av att fritt rå sig själv. Arbetande flickor vid tvättbrygga, 
Sorsele kyrkby, Sorsele socken, Lappland.
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Kapelludden, Öland 1941. Om det var osäkert att vara bonde i äldre tid, 
så var det knappast bättre att vara handelsman. Många handelsplatser har 
uppstått i gynnsamma lägen, men tvingats ge upp för yttre omständigheter. 
Från 1200-talet fanns handelsplatsen Sikahamn, med bland annat export 
av kalksten, mitt på Ölands östkust, nära farleder mellan dåvarande Sverige 
och kontinenten respektive länderna vid Östersjöns östkust. Handelsplatsen

fungerade i århundraden, men under 1500-talets svåra krig med Danmark, 
Lybeck och Ryssland blev tillvaron alltför osäker. Stora sjöslag stod vid Ölands 
norra udde och Vasasönerna gynnade ”Sveriges nyckel”, Kalmar, när de inte 
förde krig mot varandra. Handelsrättigheterna till Sikahamn drogs in 1580 
och platsen ödelädes. Ruin efter S:ta Birgittas eller Långöre kapell från 1200- 
talet, där Heliga Birgittas stoft sägs ha förts iland 1374. Bredsätra socken Öland.
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Veka by, Halland 1930. Vissa forntida tankegångar förefaller obegripliga för 
nutiden. Ett exempel är synen på arbete; under antiken hade man all teknik 
för att bygga arbetsbesparande maskiner, men man gjorde det inte. De som 
bestämde slogs tydligen aldrig av idén att arbete kunde fås från annat än 
muskelkraft. Först in på I 100-talet dristade sig några intellektuella till att 
smutsa ned händerna och arbeta. Det var främst cisterciensermunkarna som

efterhand insåg att man kunde utvinna arbete ur naturen själv i form av vind 
och vatten. Ett arbetsintensivt område var malning av säd och det blev tidigt 
intressant att mekanisera kvarnar. Men gamla klassgränser överfördes snabbt 
även på teknikens område. Herremännen satsade på stora, dyra hjulkvarnar 
som avgiftsbelades. Små, billiga och tillräckligt effektiva skvaltkvarnar spreds 
bland bönderna, trots maktens ogillande. Skvaltkvarn, Breared socken, Halland.
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Tiveden, Närke 1931. Stenålder eller 1900-tal, motivet svävar tidlöst genom 
årtusendena. Företeelsen bär länkar till Öst- och Mellaneuropa. Björklövs
kärvarna är uppsatta till torkning på en höghässja, sex meter hög och 
tre meter bred. Hässjan är täckt av ett nävertak och hägnas av några 
björkslanor till skydd mot boskapen. Lövfodret skulle förstås sparas till vin
tern. Före järnåldern, och tillgången på liar för grässlätter, kan man räkna

med att lövtäkt var den viktigaste formen för försörjning av vinterfoder. 
Väldiga skogsarealer måste länge ha påverkats. Barrskog motarbetades konse
kvent av de forntida bönderna, ofta med hårdhänta metoder som bränning. 
Vi har idag ingen samlad kunskap om i vilken utsträckning dagens lövskog är 
ett "biologiskt kulturarv", som formats av människan. Tiveden, Askersunds lands
församling, Närke.
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Vägbank mellan Djurön och Borgholmen, Södermanland 1939. Tekniken 
förändrar vår världsbild. Vi har inte alltid tyckt att tid är pengar, särskilt om 
det handlar om restid. Under medeltiden var klockor ovanliga och de kunde 
inte mäta kortare än en timme. Tid och avstånd var suddiga begrepp. Händel
ser relaterades inte till klockan, utan mot varandra. Men in på 1600-talet 
kunde bättre urverk göra det meningsfullt att tala om en minsta tänkbara 
tidsenhet, det vill säga "minutus", senare även ’’sekundus”. Bland de första

som började tänka i skarpa tids- och längdskalor var militären. Inom det 
karolinska enväldets militärstrategi blev det viktigt med snabba uppmarsch
vägar och synkronisering av order. Nu blev tidsbesparing och vägbyggande 
något som fick kosta stora pengar. Adeln, som ofta var militärer, tog efter 
privat. Idag, efter tre sekler, jagar nästan hela samhället minutrar och vägar 
får kosta vad de vill. Vägbank med Djurön i fonden och Borgholmen med 
Vibyholms slott från 1626 i ryggen, Ardala socken, Södermanland.
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Tylösand, Halland 1930. Det märkliga med bilden är att den framstod som 
märklig när den togs. Havsbad och badgäster är självklart idag, men var något 
helt väsensfrämmande för halvtannat sekel sedan. Bönder har tvättat sig i alla 
tider, åtminstone på lördagar och inomhus, fast sedan satte bondförnuftet 
stopp. Inom överklassen förföll man till stor orenlighet i århundraden, även 
om man i Sverige ryckte upp sig efter engelska förebilder på 1770-talet. 
Bad avsåg då främst en hälsobehandling i kar, gärna kombinerat med brunns- 
drickande. Kring sekelskiftet 1800 började kungligheterna försiktigt bada, 
först i badhus och långt senare utomhus. Karl XIV Johan nyttjade även rese- 
badkar. Överklassen tog förstås först efter de kungliga förebilderna, men det 
skulle dröja ända till 1920- och 1930-talen innan utomhusbadande blev ut
brett i alla samhällslager. När semester för första gången infördes 1938 blev 
det snabbt ett populärt nöje att ta tåget eller cykeln till havsbadet och kan
ske rentav bo i tält. Tylösand, Söndrum socken, Halland.
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Kåbdalis i Jokkmokk, Lappland 1937. Allt andas frid och stillhet. Sjön ligger 
blank, tvätten droppar och åkern ångar nyplöjd. Men det är för ögonblicket. 
I historiens ljus rymmer scenen svåra konflikter och orosmoln. I århundra
den har meningarna gått starkt isär om vilken norrländsk mark som skulle 
upplåtas för odling och vilken mark som skulle få förbli renbete. Inom 
renskötarkulturen har man traditionellt inte använt sig av fasta ägogränser,

samtidigt som nybyggare söderifrån tryckt på och sökt mer odlingsmark. 
Avgränsningen av Lappland för samernas räkning misslyckades egentligen 
redan på 1700-talet. Under 1870- och 1880-talen försökte dock staten på nytt 
att skilja de oförenliga livsstilarna genom att fastslå en odlingsgräns.som med 
vissa justeringar är giltig än idag. I mark innanför odlingsgränsen blev jord
bruk förbjudet. Kåbdalis, utanför odlingsgränsen,Jokkmokk socken, Lappland.

24



Trolldalen, Dalsland 1951. Tragik visualiserad. Nybyggarverksamhet har upp
muntrats i århundraden och årtusenden. Exempelvis bestämde Gustav Vasa 
att allmänningsmark i obygd tillhörde staten och att folk inte skulle trängas 
i gamla hemman utan hellre grunda nya - och snart nog skattepliktiga. Anda 
in på 1900-talet fortsatte samma politik även om städer och industri fram
stod som alltmer värda att satsa på. Och i 1947 års jordbrukspolitik kom den

definitiva omsvängningen; nu blev de gamla hedersmannen på torp, nybyggen 
och småjordbruk snarast parasiter i statens ögon. Den nya statliga politiken 
blev istället att så många människor som möjligt skulle flytta från landsbygden 
till industriarbete i tätorten. På torpen lämnades markerna till att slya 
igen i avvaktan på igenplantering med barrskog. Trolldalen, Dals-Ed socken, 
Dalsland.
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Grimeton radiostation, Halland 1930. Var tid ser sina investeringar mot 
bakgrund av den teknik som finns för tillfället. När den väldiga radiosändaren 
för amerikaförbindelserna invigdes 1924 var det få som insåg att den redan 
hade blivit omodern. Tekniken med extrem långvåg var på väg att ersättas 
med den mycket behändigare kortvågen. Men radion som sådan imponerade 
oerhört mycket mer på sin tid än vad televisionen och datorerna någonsin 
kom att göra.Traktens bönder var dock kluvna och vissa fruktade att mas

terna skulle dra till sig permanenta åskmoln eller att svansen på förbipasse
rande kor skulle ställa sig rätt upp i vädret. Andra menade att det aldrig 
skulle gå att få gnistorna att räcka ända till Amerika och om det mot för
modan lyckades så "kunde ju envar stå och läsa av efter gnistorna vad som 
telegraferades, varigenom telegramhemligheten vore synnerligen dåligt 
bevarad"! Grimeton radiostation, byggnadsminne sedan 1996, Grimeton socken, 
Halland.
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Skåleklint, Närke 1931. Nya tider, nya näringar, nya platser i landskapet. 
Förkastningsbranten bryter hårt och mörkt av mot den ljusa plana åkern, 
men det var likafullt berget med sin järnmalm som ursprungligen lockade 
till sig människorna. Skogaholms bruk i närheten privilegierades som järn
bruk 1641. De små järnbruken hade spelat ut sin roll kring sekelskiftet,

och Skogaholms herrgårds vackra huvudbyggnad skänktes rentav 1929 till 
Skansen i Stockholm, jordbruket kunde ytterligare några år ge en utkomst, 
men som i så många andra bygder tillhörde framtiden snarare skogsbruket. 
Åter har de mörka bergen kommit att dra blickarna till sig. Skåleklint, 

Hallsberg socken, Närke.
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Emän vid Möcklamo, Småland I 940-tal. En seglivad myt säger att kulturen 
en gång spreds via "invandringsvägar" i form av åar och dalgångar. Detta 
är ett missförstånd som överförts från kusterna och de större älvarna. På 
de flesta håll i inlandet skedde kommunikationen tvärtom på höjdsträck
ningar och åsryggar. I medeltida lagar angavs att vägen av markägaren inte 
fick tvingas ner i grop, dy eller på berg. Av många vikingatida runstenar

framgår att broar och våtmarkspassager var stora och märkvärdiga företag. 
Först ett stycke in på medeltiden fick man något intresse för åar och bäckar 
eftersom man då börjat att utnyttja vattenkraften till kvarnar, senare även till 
andra företag. De forsar och fall som tidigare varit helt odugliga blev snart 
högst eftertraktade som gratis kraftkällor. Emån vid Möcklamo, Norra 
Sandsjö socken, Småland.
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Saltviks varv, Småland 1945. Sjöfart och fiske har ofta hängt samman. På 
sommarhalvåret kunde man satsa på fisket medan man ägnade sig åt frakt 
resten av året. Längs Östersjökusten var det vanligt att även kustbönder 

bedrev sjöfart, gärna som kooperativ. Länge motarbetade myndigheterna 
genom olika bestämmelser kustböndernas fraktfart och handel, eftersom 
man ville samla dessa näringar till städerna. I mitten av 1800-talet avskaffades

dock de formella hindren och landsbygdens sjöfart fick ett stort uppsving. 
Betydande segelflottor skapades längs södra Bohuslän, norra Halland, Öster
len, Kalmarsund, Roslagen och Västerbotten. Fartygen krävde i sin tur under
håll på många varv. Under efterkrigstiden har den urgamla kunskapen att 
bygga båtar i trä nästan dött ut, men återerövras numera i olika nybyggnads
projekt. Saltviks varv, Döderhult socken, Småland.
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Röfors järnbruk i Laxå, Närke 1934. Europas gränser hade säkerligen sett 
en smula annorlunda ut om inte de svenska järnbruken funnits. Det som 
gav tyngd åt svenskarna vid bland annat westfaliska freden 1648, var i hög 
grad världsherraväldet över järnexporten. Under medeltiden hade konti
nentens länder expertis, råvaror och organisation för järnhantering, men 
efterhand slocknade masugnarna i brist på skog. I Sverige fanns det däremot 
obegränsat med skog och malm,fast det gick inte att transportera så särskilt

stora volymer. Då kom den svenska staten på genidraget att istället locka hit 
utländska experter, för att sedan exportera förädlade varor. Det är därför 
ingen paradox att järnframställningen i de svenska obygderna utgjorde 
ett viktigt nav i den europeiska stormaktspolitiken. Röfors järnbruk i Laxå 
grundades av skotten Andrew Boy 1642. Här producerade man järn till 
efter andra världskriget, men numera framställs mineralull och spånskivor. 
Ramundeboda socken, Närke.
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Tjörn, Bohuslän 1931. Själens alla färger återfinns i naturen. Alla behov i vårt 
inre uppfylls utanför oss. Estetik måste därför bli olika mellan människor 
och tider. På Linnés tid, då man stod med båda fotterna i bondesamhället, 
ryggade man inför de odugliga skalliga klipporna och bristen på grönska. Men 
vid samma anblick hänförs de moderna stadsborna av storslagenheten, ele
mentens styrka och människans diskreta anpassning. Likafullt finns det en 
gemensam nämnare i strävan efter en mänsklig bristvara, vare sig den består

i mat på bordet eller luft och ljus. Det som finns i överflöd saknar vi inte, 
men det dyra och sällsynta eftertraktar vi. Många moderna människor, som 
är vana vid tyngande artificiella stadslandskap, behöver kompenseras med 
upplevelser som övertygar om att naturen kan sätta kulturen på plats. 
Avtrubbade sinnen söker Alperna och Himalaya medan den känslige är till
freds med storslagenhet i begripliga proportioner. Stenkyrka socken, Tjörn, 
Bohuslän.
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Bergkvara slottsruin, Småland I 940-tal. Sten anspelar på evigheten, trä på 
nuet. Under hela förhistorien var stenarkitektur förbehållen de dödas 
monument. Först ett stycke in i medeltiden började även de levande, efter 
sydliga förebilder, att ta steget in i stenbyggnader. Ett stort antal stenkyrkor 
byggdes tidigt på I 100-talet och framåt,fastän det säkert redan fanns många 
stavkyrkor i trä. Från mitten av I 100-talet och framåt uppfördes ett antal 
borgar och boningshus av sten. Den genomgående trenden har alltid varit 
att de praktiska bönderna föredragit trä, medan de fåfänga herremännen 
velat ha sten. Borgar var långa perioder endast tillåtna för kungamakten. 
Att boningshus av sten egentligen är helt olämpliga i vårt klimat var det få 
herremän som erkände före adelsmannen PehrTham i slutet av 1700-talet: 
"Redan de bästa Stenhus på Landet äro sämre om Vintern at bebo änTrähus: 
ty då Sten-väggen tjälat, bor man såsom uti en Is-klump". Bergkvara slottsruin 
från 1480-talet, Bergunda socken, Småland.
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Ysby, Halland 1930. Färskvatten har på många håll, ända sedan antiken, varit 
en stor maktfaktor. Om det rådde brist på vatten, som i våra medeltida 
städer, byggdes ofta påkostade monument över brunnarna. Kontinentala 
förebilder fanns det gott om. På landsbygden stod vattentillgången och brun
nens monumentalitet i motsatt förhållande. Det var ett allmänt drag hos 
keltiska och germanska folk att man hade kult och föreställningar kring

källor och brunnar. Kristendomen övertog mycket av detta i omstöpt form. 
Offrande av mynt och salt ansågs såväl säkra tillflödet som rena vattnet eller 
bringa personlig lycka. Vissa källor nyttjades även mot sjukdomar och ofrukt
samhet med mera. I Sverige har man arkeologiskt undersökt många för
historiska grävda brunnar, ibland flera meter djupa och med invändig fodring 
av risflätverk eller stockkonstruktioner. Överbyggd brunn,Ysby socken, Halland.
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Vättern vid Brevik,Västergötland 1932. När man kommer från jordbruks
bygdens alla åkerskiften och hägnader, kan sjöarnas och havens öppna vidder 
kännas som fritt territorium. Men beträffande fiske har det aldrig varit så, 
utan redan de medeltida landskaps- och landslagarna stadgade att fiskerätten 
tillhörde strandägaren. Detta gällde för insjöar, medan Kronan under sen
medeltiden hävdade att havsfisket var ett regale, ett kungligt monopol där

fiske bara tilläts mot avgift. Gustav Vasa försökte vidga regalet till insjöar, men 
den första fiskeri lagen 1766 gav strandägarna rätt. Man har antagit att fiske
rätten är en avspegling av uråldriga förhållanden på land, och att rätten en 
gång bara var knuten till nyttjandet, inte själva arealen. Bestämda ägogränser 
på land kan ha varit införda redan under äldsta järnålder, medan de gamla 
tankarna levde kvar för fiske, jakt och renbete. Brevik socken, Västergötland.
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Bröllopsutsmyckning, Småland 1944. Att flytta ihop som sambo var helt ute
slutet i äldre tid. Att förbli ogift var dock starkt deklasserande. Äktenskap 
och reproduktion var en angelägenhet för hela familjen, släkten och kyrkan. 
Bland besuttna bönder i södra Sverige förde man långa förhandlingar om 
äktenskapspartner och brudens hemgift, det vill säga de tillgångar hon förde 
med sig. I norra Sverige var den sociala skiktningen sällan lika stark, och då

föräldrarna inte hade samma skräck för att barnen skulle "gifta ned sig" 
medgavs en större frihet. Några utomäktenskapliga förbindelser tåldes inte 
någonstans, men nattfrieri var tillåtet och sanktionerat i nästan hela landet 
liksom föräktenskapliga förbindelser. Att få barn före äktenskapet var inte så 
allvarligt, bara man tydligt hade tillkännagett en avsikt att gifta sig.Malmbäck. 
socken, Småland.
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Björsunds färja, Södermanland 1939. Pass, pengar och planering - i bilismens 
tidevarv knappast något problem, men dessförinnan en nödvändighet för alla 
resenärer utanför hemlänet. Längre resor till lands hade ofta karaktären av 
en plåga för alla inblandade. Passtvång gällde fram till 1860. Resenärer kunde 
i princip från Alsnö stadga 1279 ända till 1933 begära skjuts och logi 
av bönder med skjutshåll. För vanligt folk var det dock alldeles för dyrt,

samtidigt som bönderna tyckte det var en för billig service i förhållande till 
hur mycket skjutsandet störde deras jordbruksarbete. Och Kronan klagade 
på krångel och väntetider. Reseplaneringen fick ta i beaktande att landsvägen 
fram till 1927 kunde korsas av otaliga grindar för boskap. Trettiotalets få
taliga bilister upplevde därför en svindlande frihet, även om de fick ta en paus 
vid en och annan färja. Björsunds färja, Helgarö socken, Södermanland.
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Ramsjöholm, Halland 1930. Samma ting ändrar innebörd över tiden. När 
alléer blev populära på stormaktstiden var det som en markering, som 
visade att man närmade sig adelns mäktiga och välordnade värld. Efter skift
ena på 1800-talet övertogs samma symbolik i stor omfattning av vanliga 
bönder. Den preussiska idén om att anlägga landsvägsalléer som solskydd 
för soldater på marsch fick däremot svagt gensvar i Sverige. När fordons- 
transporter kommit igång vid sidan om järnvägarna fick man från svenskt

myndighetshåll tvärtom ett ont öga till alléer. Förutom att det gått inflation 
i allésymboliken, så hävdade vägingengörerna att träden hindrade upptorkning 
av vägbanan efter regn. Längs många landsvägar jämnades alléerna därför 
med marken, men på enskilda infartsvägar fick de stå kvar. På Ramsjöholms 
egendom har dock det utsatta läget och kustklimatet oavsiktligt gett björ
karna på bilden ett ganska tilltufsat och odisciplinerat utseende. Stafsinge 
socken, Halland.
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Sandsele, Lappland 1937. Civilisationens största investering alltsedan antiken 
har varit anläggandet av ett effektivt vägnät. Romarna var tidigt mästare på 
landsvägsbyggen, medan nordeuropéerna fick vänta ända in på 1800-talet 
innan hållbara vägar anlades. Men som alltid spelade teknikutvecklingen spratt 
med investeringsviljan. Tekniken med kanaler och slussar drog till sig 
alla nämnvärda statliga investeringar i flera decennier från sekelskiftet 1800.

När den tunga och otympliga ångmaskinen blev mer användbar satsade man 
ensidigt på järnvägar i lika många decennier,från mitten av 1800-talet. Lands
vägarna behandlades mycket styvmoderligt i mer än ett århundrade till dess 
att bilen som företeelse kört ifrån tåget. I fattiga bygder utan högljudda lobby
ister fick man vänta till in på 1930-talet innan arbetslöshetskommissionen 
förbarmade sig och drog igång riktiga vägbyggen. Sorsele socken, Lappland.
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Tjärby, Halland 1930. Förbundna främlingar från en svunnen tid i ett vind
pinat landskap; järnåldersfornlämningen med resta stenar, eken och rågen. 
De har alla svårt att inordna sig i fullåkerslandskapet. Under järnåldern var 
det vanligt att man markerade gravar med hjälp av resta stenar, något som 
det moderna mekaniserade jordbruket har haft svårt att ta hänsyn till. Rågen 
infördes troligen under äldre järnålder i samband med svedjebruk. Den triv
des bättre i ett dåtida mosaikartat gräs- och skogslandskap eftersom den 
utan stråförkortningsmedel är mycket högväxt och vill lägga sig i vinden. 
Eken är en kvarglömd främling i åkermarken då den hörde hemma i ålder
domlig ängs- och hagmark, som inte längre behövs. En unik egenskap hos 
eken är att den är ovanligt djuprotad. Därmed kunde bonden ”djupplöja” 
utan plog och föra upp mineral, som gödde markytan genom lövnedfall. 
De sura eklöven behövde dock balanseras, helst med hasselns löv, för att 
marken skulle ge bra gräsväxt. Tjärby socken, Halland.
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Jäder, Södermanland 1939. Hästen har varit det förnämsta statusdjuret i alla 
tider. Om boskapen tillhörde kvinnans sfär, så var hästen något typiskt man
ligt, ungefär som bilen i våra dagar. Hästar åt man naturligtvis inte,än mindre 
spände man dem framför plogen. Som lantbrukets grovarbetare fick oxen 
tjäna ända in i sen tid. Hästar förknippades med gudar, herremän och krig.

Om vanligt enkelt folk och småbönder skulle resa någonstans kom hästar 
sällan ifråga, man använde apostlahästarna. Det är nog svårt idag att förstå 
hästens tidigare roll, nu när hästar knappt får gå i hagmarker. Moderna, dyr
bara hästar ska inte riskera benen på ojämnt underlag, eller riskera sjuk
domar genom annat än kontrollerat foder. Jäder socken, Södermanland.
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Vintrosa, Närke 1934. Även några frigående gäss avslöjade mycket om hur 
omgivningen såg ut. Man hade säkerligen kommit till ett mycket öppet land
skap med åkrar, våtfris ka gräsbetesmarker och inslag av öppet vatten. Det 
öppna landskapet gjorde att räven inte kunde smyga sig inpå de i och för sig 
mycket observanta gässen. Full frihet och åtminstone en ordentlig damm var

nödvändig för trivseln och fortplantningen. Eftersom gässen inte betade så 
effektivt behövde det även finnas nötkreatur som höll gräset nere. Gammal
dags åkerbruk, med mycket spillsäd efter skörden, var funktionellt i den me
ningen att gässen fick tillfälle att äta sig feta, lagom till Mårten gås. Gåsskötsel 
har förekommit i Norden ända sedan stenåldern. Vintrosa socken, Närke.
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Gårdsby, Småland I 940-tal. Överallt där vi färdas i vårt avlånga land ser vi 
samma sak. Utan att vi egentligen tänker närmare på det, är landskapet 
indelat i zoner efter ett bondens uråldriga system. Vägen från skog till bygd 
passerar samma struktur: barrskog - lövskog - gräsmark - åkermark - träd
gård - boningshus. Detta motsvarar i stort sett i en fallande skala det värde 
och den arbetsinsats som bonden tillmätt marken. Ju längre från gården 
desto mindre arbete lades ned på varje markyta, och verksamheterna

övergick därför från det intensiva till det extensiva. Detta hindrade inte att 
bondens största kapital - boskapen - sommartid fick söka sin föda längst 
bort på utmarken. Den flertusenåriga landskapsstrukturen har emellertid 
inte längre någon framtid. Bilden splittras och kastas om i takt med att 
skogen omformas till hyggesbruk och att jordbruket dels tar allt mindre 
plats, dels inte längre behöver gamla hagmarker och skogsbeten för boskapen. 
Gårdsby socken, Småland.
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Söderslätt vid Steglarp, Skåne 1927. Långt över ett hundra generationer ryms 
mellan bronsåldershögarna och vägens fotspår. Men vägen kan teoretiskt 
sett vara äldre än gravarna, även om man i äldre tid inte anlade vägar utan 
färdades där det för tillfället var framkomligt. De heltäckande åkervidderna 
är knappast äldre än medeltid, då de tog över en busk- och gräsmark med 
betesdrift. Åkerbruk fanns förstås tidigare, även om det mer kännetecknades

av tillfälligt uppbrutna "vandrande åkrar". En historisk dimension, som i prin
cip funnits lika länge som gravhögarna, utgörs av högarnas grässvål. Detta 
biologiska kulturarv kan inte överleva utan hävd, där man håller träden på 
avstånd. Fastän gräset knappast funnits på samma plats hela tiden kan det te 
sig motsägelsefullt att gravarna är lagskyddade, samtidigt som det uråldriga 
gröna levande täcket saknar skydd. Steglarp, Fuglie socken, Skåne.

45



Ängatorp, Närke 1934. Livets träd, idag så litet känt, men förr ett av de mest 
centrala mytologiska begreppen i kulturer över hela världen.Temat med kun
skapens träd finner vi inte bara i Första Moseboken, utan lika väl på egyptiska 
reliefer, bland indiska gudar och bakom våra fornnordiska Idunsäpplen, med 
mera.Arterna varierade i olika kulturer-olivträdet,dadelpalmen,fikonträdet, 
vinstocken, etc. Symboliken har varierat som att Kristus själv är livets träd

och att Kristi kors var gjort därav, eller att Kungens spira är en gren eller 
ett skott. Asken Yggdrasil var heligast för nordborna. Det var lätt att över
föra symbolik kring liv och död, eftersom många lövträd ”återuppstår” med 
nya skott om man kapar dem. Askens fina lövfoder talar inte emot att den 
en gång i forntiden bokstavligen gav mat och liv i huset. Hamlade askar vid 
Ängatorp, Kvistbro socken, Närke.
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Vättern vid Jönköping, Småland 1944. Två faktorer bestämmer naturens 
tillstånd. Dels befinner sig naturen i ständig förändring av sig själv, dels griper 
människan in överallt. Det inlandsisen byggt upp bryter naturen själv 
ned. Mineral vaskas bort av regn och marken blir spontant allt fattigare, 
surare och sämre på att binda fukt. Bonden insåg tidigt att det bästa sättet 
att bekämpa denna markförsämring var att gynna lövträd och gräsväxt.

I sen tid trotsar man denna nedärvda visdom genom att plantera barrskog 
på känslig mark, och därigenom snabba på försurningen utöver vad luft
föroreningar ställer till med. Men i vissa avseenden kan människan inte 
påverka naturens egen inneboende rörelse, som här, där Vättern tippar 
över åt söder och skapar stora erosionsbranter. Vättern vid Rosenlund, 
Jönköping, Småland.
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ViTTENE, Västergötland 1932. Ålderdomen är idag en hel samhälIsapparat, 

men förr fick man obemärkt "sitta på undantag". Om pensionering idag 
kanske innebär en stressande omställning för den enskilde, så medförde 
generationsskiftet förr en svår och konfliktladdad situation för hela gården. 
I norrländska storfamiljer kunde husbonden förbli herre fram till sitt från- 
fälle, annars var det normala att man på ålderdomen upprättade ett undan-

tagskontrakt mellan föräldrarna och den son eller svärson som övertog 
gården. I äldsta tid var det vanligt att man ingick i brödlag, så att man delade 
gårdshushållets hus och bröd. Under de senaste århundradena bildade man 
däremot ett eget pensionärshushåll.där det noga angavs vad åldringarna hade 
rätt till, till exempel hur många koppar kaffe till gamla mor och hur många 
supar till gamle far. Vittene, Lena socken,Västergötland.
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Södra Ljunga kyrka, Småland I 940-tal. I det mörka Småland kan man här 
och var kliva ur skuggorna, till någon ljus och varm fläck. Så har det varit de 
senaste hundra åren och så är det mest lönsamt för landet. Tall och gran 
uppfattas sedan länge som lösningen på ett vikande jordbruk. Historiskt sett 
är emellertid dagens förhållande väsensfrämmande och omvälvningen har 
kanske gått fram kraftfullare här än i något annat landskap. I äldre tid var

Småland ett ljust och ofta leende landskap. I västra Småland bredde hed
markerna ut sig i århundraden och det är ingen tillfällighet att många ort
namn redan på medeltiden anspelade på "ljung". I östra delen av Småland 
avtog de fuktiga urlakade hedarna för att ersättas med bygder där en på olika 
sätt gynnad lövvegetation dominerade. Södra Ljunga kyrka som härrör från 
1200-talet, men som ombyggdes på I 790-talet, Södra Ljunga socken, Småland.
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Duveke herrgård, Skåne 1927. Aristokratiens svärdshugg i landskapet. Raka 
linjer i landskapet hänger mest samman med höga herrars beslut. Glesbygds
bor eller fattigfolk har sällan kännetecknats av rätvinkliga tankar. I de fria 
böndernas landskap har visserligen raka linjer förekommit, åtminstone 
sedan tidig järnålder, men då i samband med beslut på hög nivå kring skiften 
och ägoindelning. Estetiskt motiverade spikraka alléer enligt franska före
bilder blev på modet hos adeln från och med stormaktstiden. Bland gods
ägarna blev det något av en tävling att anlägga så raka vägar som möjligt. 
Men från estetik är det inte långt till moral. Om inte tjänstefolket kunde 
stå på raka led för jämnan, så kunde åtminstone träden få göra det. Tuktade 
bokar vid Duveke herrgård, som är belagd redan på 1380-talet, Halmstad 
socken, Skåne.
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Algustorpssjön och Isaberg, Småland 1940-TALET. Fisk var knappast någon 
statusföda i det gamla bondesamhället, men ålafisket var uppskattat även 
i insjöar. Olaus Magnus prisade på 1500-talet den goda ålen och lärde ut flera 
fångstsätt. Vanligast var att man nattetid använde en eller två stockbåtar, där 
man satt upp en korg med brinnande ved. Ljuset lockade till sig både gäddor 
och ålar, som då kunde spetsas på ett ljuster. Man kunde även sätta upp

lövruskor i båten, under vilka ålarna kom för att ligga stilla. Särskilt bra ansågs 
fisket vara vid åskväder. Olaus påstår även att ålarna kunde krypa upp på land 
för att lägga sig i ärtåkrar och att man kunde stänga in dem genom att strö ut 
aska och sand. Detta behöver dock inte vara någon ren fabel eftersom ålar 
faktiskt utan problem kan förflytta sig kilometervis i vått gräs. Eldkorg och ål
ljuster vid Algustorpssjön och Isa berg. Algustorps by, Källeryd socken, Småland.
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Ljungsarp,Västergötland 1950. En ko gör ingen by, om man tillåts travestera 
utifrån bilden. Bebyggelsehistorien i Norden har alltid pendlat mellan 
ytterligheterna centralisering och decentralisering. Boskapsskötseln var en 
avgörande faktor i denna utveckling. Under äldsta järnålder utgjordes be
byggelsen troligen av ensamgårdar, men efterhand uppstår byarna i stora 
delar av landet. Mängder av boskap och den mödosamma skötseln av långa

djurhägnader var det gemensamma intresset i byn. Men det halvannat år
tusende gamla bysystemet hade spelat ut sin roll när åkerbruk och spannmåls
produktion blev huvudsaken kring 1800. När slutligen muskler byttes mot 
maskiner blev även flertalet utskiftade ensamgårdar överflödiga. Några tror 
dock att datorer och Internet skall få ut en del folk från tätorterna till 
decentraliserade gårdar, eller snarare villor. Ljungsarp socken,Västergötland.
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Vasahuset, Öland 1943. Kungarna har sedan några generationer fått mat

förråden förda till sig, men tidigare var det tvärtom. De dåliga land
transporterna gjorde det svårt att ständigt försörja hovet på samma plats. 
Att ädlingar skulle äta torkad mat och salt sill på knektars vis var ju inte att 
tänka på. Det var enklare för kungen att åka runt till olika kungsgårdar. 
Det måste dock framhållas att de flesta så kallade kungsgårdar nästan bara 
beboddes av kungens tjänstemän. På Öland har, förutom fyllda skafferier,

även sol och värme i hög grad lockat till sig kungligheter. Borgholm slott och 
kungsgård går tillbaka till I 100-talet och man vet att medeltida kungar som 
Magnus Ladulås tidvis bodde här. Under Johan lll:s tid började man bygga ut 
det slott som blev till ruin efter en brand 1806. Strax intill ligger Drottning 
Victorias Solliden sedan 1906, som sommartid bebos av vår nuvarande kunga
familj. Vasahuset var en äldre mangårdsbyggnad, som senare gjordes om till 
magasin, tillhörande Borgholms kungsgård, Räpplinge socken, Öland.
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Dylta bruk, Närke 1934. Skogen har alltid varit Sveriges största tillgång. 
Såväl jordbruk som andra näringar har utvecklats i relation till skogen.Träkol 
är en skogsprodukt som gjorde det möjligt för bergsbruket att utvecklas. 
I Bergslagens gamla järnbäraland var bergsbruket i full gång redan på 1200- 
talet. Först var det järnframställning som lockade, men efterhand upptäckte 
man andra nyttigheter i berget,främst med hjälp av tyska experter. Vid Dylta

grundade Hertig Karl på 1580-talet ett svavelbruk där svavel, vitriol, alun och 
rödfärg kunde produceras. Långt senare blev kalk och kalkbränning en stor 
verksamhet. Dylta kalkbruk grundades 1923. Idag ingår en del av de gamla 
industribyggnaderna i ett bruksmuseum. Cirkeln är sluten, och det är åter
igen timmer som utgör bygdens största tillgång, liksom för något årtusende 
sen. Axberg socken, Närke.
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Åsa järnåldersgravfält, Södermanland 1939. Ödets ironi har låtit en fantas

tisk trestammad jättegran slå rot på ett järnåldersgravfält. Under järnåldern 
tilläts sällan eller aldrig granar på inägomark. Går man tillbaka till brons
åldern var granen av mer naturliga skäl m/cket ovanlig även på utmarken. 
För den forntida bonden var granen förhatlig eftersom barren var värdelösa 
som djurfoder, utom möjligen för hungriga getter. Dessutom konkurrerade

granen ut omsorgsfullt anlagd gräs- och lövvegetation. Granris var dödens 
symbol, som på många håll användes vid begravningar. Först i och med bergs
bruket och diverse binäringar, från medeltid och framåt, blev barrskog över
huvud taget uppskattad. Många av de granskogar vi ser idag utgör den första 
generationen barrskog så långt vi kan spåra tillbaka i tiden. Överse/ö socken, 
Södermanland.
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Kungslena,Västergötland 1932. Där lövet ensamt härskar över barret kan 
man ana gammal kultur. En särskild förkärlek hade bonden för ask, lind och 
hassel även om snart sagt alla lövträd uppskattades och gynnades. Men man 
avsåg inte att skapa vackra landskap utan nyttiga, där man kunde producera 
mat i någon form. Boskapen var viktigast i det hänseendet och löv och gräs 
gav fodret. I årtusenden gynnade man en konstgjord symbios mellan lövträd

och grässvål. Glest placerade lövträd skyddade gräset mot uttorkning, man 
fick en del löv genom hamling, samtidigt som lövnedfall gödde och motver
kade försurning av jordmånen. Lövskogen på bilden har dock redan tappat 
kontakten med gammal skötsel eftersom den är alldeles för hög och tät. 
En forntida bonde skulle ha blivit förskräckt över tillståndet och genast trevat 
efter yxan. Kungslena socken, Västergötland.

57



Nissan vid Halmstad, Halland 1930. Mellan städer och kommunikationer 
råder en ständig och oupplöslig symbios. Riken i historisk mening hålls ihop 
av kommunikationsnät, där städerna är knutar och vägarna trådar. De flesta 
gamla städerna i Norden förlädes således till mötesplatser för de äldsta 
effektiva vägarna, det vill säga vattenvägarna. Bäst lägen gavs spontant där 
farbara vattendrag mötte kusten. Hamnarna var redan före städernas 
uppkomst naturliga länkar för handel. När landsvägarna fram på 1500-1600-

talen blev mer än enkla stigar och farbara med vagn, förändrades också 
synen på gränser och naturlig geografi. Plötsligt var det inte bara sjöfart som 
band samman riken och städer. Lika naturligt framstod det att landsvägar 
skulle forma riken. I medeltida perspektiv, utifrån vattenvägarna, var Skåne, 
Blekinge och Halland en naturlig del av Danmark. Men i 1600-talets landsvägs- 
perspektiv var samma områden en naturlig del av Sverige. Halmstad, Halland, 
danskt fram till 1645.
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Bergkvara slottsruin, Småland 1940-tal. De tunga mörka murarna har sin 
upprinnelse i otaliga ljusa ängar och betesmarker. Under medeltiden bedrev 
de småländska gränsbygderna en lönsam boskapshandel med Skåne-Blekinge, 
alltså dåvarande Danmark. Den rika Trollesläkten, som ägde kring 1000 
hemman, byggde det påkostade Bergkvara slott på 1480-talet. Gustav Vasa 
försökte dock lägga beslag på överskottet genom att istället styra handeln

till Kalmar. Upproret lät inte vänta på sig. Bondehövdingen Nils Dacke eröv
rade 1542 Bergkvara och gjorde slottet till sitt högkvarter. Med sina män 
dräpte den "grove besten" fogdar och knektar gång efter annan. Situationen 
hade kunnat gå över styr för Kung Gösta, själv en gammal upprorsmakare, 
men liksom i Tyskland ett par decennier tidigare, dränktes bondeupproret 
i blod. Det rikaVärend tvingades in i fattigdom. Bergunda socken, Småland.
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Morlandadalen vid Hälleviksstrand, Bohuslän 1931. Karga, kala berg är en 
av Bohusläns sinnebilder. Naturen ter sig här föga nådig mot sina invånare. 
Anklagelsen är emellertid inte riktigt sann. Som så ofta är det människan 
själv som på väsentliga punkter påverkat landskapets utveckling. Många och 
varierade fornlämningsmiljöer visar att landskapet varit attraktivt och fullt 
koloniserat alltsedan äldsta stenålder. Ännu i början av 1600-talet var Bohuslän

skogrikt, mjukt och yppigt. Men närheten till havet och dåtidens transport
leder blev de skogiga bergens olycka. Holland, som då var en förmögen stor
makt, behövde timmer i massor. På femtio år, fram till 1658, tuggade över 
hundra skattlagda vattensågar i sig hela skogsbeståndet. Förödelsen var ett 
faktum. Genom betesdrift och erosion fick skogen ingen chans att återkomma. 
Morlanda socken, Bohuslän.
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Hallandsåsen, Halland 1930. Tallen hukar sig symboliskt över bonden med 
mjölkkannorna i förvissning om att barrskogen snart skall behärska den mark 
som inte plogen redan gjort anspråk på. Stora delar av Sydsverige känne
tecknades i äldre tid av väldiga ljunghedar, även i det som senare blev 
fullåkersbygd. Mjölk- och köttproduktion var ursprungligen viktigare 
än spannmålsodling. Boskapen fick gå på betesallmänningar året om och

skogen gavs ingen möjlighet att slå rot. Under de senaste hundra åren 
fick emellertid allt större åkrar hysa såväl spannmål som betesmark. Den 
gamla heden blev prisgiven åt lönsammare timmerproduktion. Idag får vi gå 
så långt som till de brittiska öarna för att finna motsvarigheter till denna 
typiskt västeuropeiska landskapstyp. Hallandsåsen vid Båstad, Ostra Karup 
socken, Halland.
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Skrifter av Mårten Sjöbeck

Landskapsböcker
Skåne: en landskaplig orientering. 1928. Fullständigt omarbetad upplaga. 

Seelig & Co, Stockholm.
Östergötland: färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna.

1929. Seelig & Co, Stockholm.
Småland: en landskaplig orientering vid betraktandet av Småland från 

statsbanornas tåg och under utfärder. 1930. Seelig & Co, Stockholm. 
Halland: en landskaplig orientering vid betraktandet av Halland från 

statsbanornas tåg och under utfärder. 1931; 2:a upplagan samma år. Seelig 
& Co, Stockholm.

Bohuslän och Göteborg: en landskaplig orientering. 1932. Seelig & Co, 
Stockholm.

Västergötland: en landskaplig orientering. 1933. Seelig & Co, Stockholm. 
Värmland: en landskaplig orientering. 1934. Seelig & Co, Stockholm. 
Närke: en landskaplig orientering. 1935. Seelig & Co, Stockholm. 
Gästrikland-Hälsingland: en landskaplig orientering. 1939. Seelig & Co, 

Stockholm.
Södermanland: en landskaplig orientering. I94l;2:a upplagan samma år. 

Seelig & Co, Stockholm.
Småland-Öland. I946;2:a fullständigt omarbetade upplagan. Seelig & Co, 

Stockholm.
Uppland: en landskaplig orientering. 1948. Seelig & Co, Stockholm. 
Bleking: en landskaplig orientering. 1950. Seelig & Co, Stockholm. 
Dalsland: färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna 1953. 

Seelig & Co, Stockholm.
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Heden, lövängen och trädgården. Sydsvensk växtlighet i historisk belys
ning. Lustgården (Föreningen för Dendrologi och Parkvård Årsbok). 1942.

Lär känna Din bygd. En bok om Småland (Utgiven av Smålands Gille i Stock
holm). 1943.

Den självsådda floran och vår kultur. Saga och Sed (Kungliga Gustav Adolfs 
akademiens årsbok). 1943. Uppsala.

Från kusten och sanden till skogen och heden. Hallandsboken. 1945. 
Halmstad.

Utbredningen i Sydsverige av toppbeskuren lind (Tiliä) och ask (Fraxinus) 
samt dessa träds förhållande till den äldre odlingen. Värendsbygder. 1946. 
Moheda.

Iakttagelser rörande den bebyggelsehistoriska utvecklingen omkring den 
forna Kafjärden i Södermanland. Fornvännen, häfte 4. 1947.

Allmänningen Kulla fälad. En studie av Helsingborgslandskapets bebyggelse
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Nordvästra Skånes naturbetingelser och kultursamband. En studie av od
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”Naturen” betraktad som odling. Natur i Bohuslän. 1959.
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