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Skogsgeografi
Om odlingslämningar i skogsbygd

Lämningar efter odling är komplexa miljö-
er i både tid och rum. Det de representerar 
i funktion och historiska skeenden varie-
rar, liksom nutida förhållningssätt gen-
temot dem hos antikvarier, forskare och 
berörda privatpersoner. Odlingslämningar 
utgör därför ett bra underlag för att nyan-
sera inte bara historiska processer, utan 
även såväl landskapsperspektiv som de-
mokratiprocesser inom kulturvård och 
samhällsplanering.

Studieområdet
Förutom att det är författarens födelse-
län ingick det även i en stora vit fläck på 
en forskningskarta över olika typer av od-
lingslämningar (figur 1; Widgren 1997, 
Pedersen & Widgren 1998:274). Därför 
föll det sig naturligt att fokusera på 
Värm land.
 Värmland är även ett skogslän och har 
som sådant delvis blivit styvmoderligt be-
handlat av etablerad historieforskning på 
riksplanet. Skogsgeografin är också en 
produkt av den forskning som pågått i lä-
net sedan ett antal år, vars främsta fokus är 
lokala förhållanden.
 Styvmoderligheten har bland annat ba-
serats på ett som det kallats bebyggelse-
arkeologiskt perspektiv, där förhistoriska 
gravar har fått stå som tecken på bosätt-
ning – liksom att frånvaro av gravar ock-
så betytt frånvaro av fast bosättning. Då 

det i Värmland finns stora områden som 
helt saknar sådana religiösa manifestatio-
ner har man betraktat dem som kolonise-
rade först under medeltiden. Dock har det 

Figur 1. Utbredning av olika typer av fossila 
odlingslandskap från järnåldern (Widgren 1997; även 
1998:274).
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till och med då endast gällt vissa, snävt 
begränsade områden (figur 2; Sporrong 
1997; även SNA 1994).
 En annan styvmoderlighet är att det un-
der historisk tid inte ska ha funnits reg-
lerade bebyggelsestrukturer, eller att 
bebyggelsen varit präglad av ensamgår-
dar medan byar helt har saknats. Därmed, 

har den etablerade forskningen menat, är 
Värmland ett ”ungt och omoget kultur-
landskap” (Widgren 1988). Sådant gäller 
förstås inte bara Värmland utan de flesta 
områden med andra slags fysiska uttryck 
för samhällen, deras förevarande och skif-
tande former. Så, även om Värmland an-
vänts som studieområde, är synsättet 
fruktbart i andra skogsbygder.

Perspektivet
En av anledningarna till styvmoderliga 
synsätt har förmodligen varit relationen 
mellan centralt och perifert. Skogsbygder 
anses oftast som periferier, fjärran från 
både maktcentra och lärosäten och med 
historiska skeenden som är sekundära till 
vad som skett i centralområden. Det som 
kallats ”utmark” kan ses både som ett ex-
ternt resursområde och marginalbygd i 
större samhälleliga relationer (Andersson 
1998:6).
 På samma sätt är en skogsbygd perifer 
i såväl geografin som i samhället och vars 
historia oftast inte ges samma utrymme 
som centralbygders. Skogsgeografin – ur 
mitt sätt att använda detta begrepp – stäl-
ler därför såväl skogsbygder som margi-
nalområden i fokus. Detta ligger väl i linje 
med annan forskning som gjorts i skogs-
bygder under de senaste två decennierna 
(t.ex. Svensson 1998; Emanuelsson 2001; 
Johansson (red.) 2002; Emanuelsson et al. 
2003).
 Perspektivet blir således att ta utgångs-
punkt i skogsbygder, att betrakta dem efter 
bästa förmåga inifrån, att se dem som sig 
själva snarare än ur ett centralperspektiv. 
Här blir de rumsliga sammanhangen – geo-
grafierna – viktiga. Genom sin komplexitet, 

Figur 2. Fast järnålderstida bebyggelse och medeltida 
expansionsområden enligt Sporrong (1997:29).
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inte bara historiskt innehållsligt utan även 
i relation till nutida förehavanden, är od-
lingslämningar högst lämpade som studie-
material i sammanhanget.
 Ett tillämpbart geografiskt perspektiv 
är den tidsgeografiska dioramaprincipen 
(Hägerstrand 1982). Där kan odlingsläm-

ningarna betraktas i sina tids- och rums-
specifika sammanhang som helheter, där 
närhet blir en lika viktig princip som lik-
het. Dessa fysiska uttryck för samhälleliga 
former och förändringar påverkar därför 
– liksom utfallet därför påverkas av – det 
landskapsperspektiv betraktaren har.

Figur 3. Backa i Dalby, Nordvärmland, 
samt Övre Ullerud (Nilsson 2007:36).
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Odlingslämningarna
Värmlands lämningar efter odling finns 
registrerade i fornminnesinformations-
systemet hos Riksantikvarieämbetet samt 
Skogsstyrelsens databas från inventerings-
projektet Skog & Historia. De klassas som 
fasta fornminnen och övriga kulturhisto-
riska lämningar, detta då de är svåra att ut-
ifrån yttre granskning tidsbestämma.
 En genomgång av registrerade lämning-
ar (såväl fornminnesklassade som inte) vi-
sar att länet har en rik variation av olika 
slags odlingslämningar från skilda (och 
långa) tidsperioder. Efter kartstudier samt 
fältbesök på ett drygt hundratal lämningar 
gjordes en hypotetisk funktionell och kro-
nologisk skiktning.
 Några absoluta dateringar genom arke-
ologiska undersökningar och koldatering-
ar gjordes inte. Dock fanns sedan tidigare 
några undersökta lokaler av olika slag 
(röjningsröseområden, finngårdar, fäbo-
dar), samt att en pollenanalys genomför-
des. Torvprovet togs i en våtmark i nära 
anslutning till ett röjningsröseområde i 
Övre Ullerud (se figur 3). Platsen är belä-
gen i nutida skogsmark i södra gränstrak-
terna av en bygd och innehåller förutom 
en stor mängd odlingsrösen även ett hög-
gravfält. En av högarna undersöktes på 
1940-talet och gav en datering genom 
föremål till vikingatid (Karlsson et al. 
2004:11).
 Pollenanalysen visade att odling fö-
rekommit permanent i närområdet från 
yngre järnålder och fram till modern tid 
(Karlsson et al. 2004). Bosättningen som 
sådan förekommer dock inte i några histo-
riska kartor (som finns från och med 1707) 
och platsen saknar veterligen namn.

 I övrigt visade genomgången att be-
nämningar av och sakord för olika slags 
odlingslämningar i sig är en komplex his-
toria. Genom Riksantikvarieämbetets forn-
minnesinventeringar har sakord spridits 
från forskningsundersökningar i specifika 
delar av Sverige till att användas på likar-
tade former över hela landet. Beteckningar 
har alltså gått från att peka på något speci-
fikt i en viss närhet till att användas på så-
dant som, i högre eller lägre grad, har en 
viss likhet.
 Men, eftersom det både rör sig om helt 
andra lokalspecifika historiska samman-
hang och bara en viss likhet till det yttre, 
så är sådan generaliserande begreppsö-
verföring bara delvis möjlig. Termer som 
”bandparcell” betecknade från början om-
råden med långa, breda parcellsystem 
inom lokalsamhällen i Sydvästsverige un-
der äldre järnålder. Genom att användas 
som ett generellt sakord för ett formele-
ment kunde bandparcell i Värmland is-
tället beteckna en åkerteg från 1800-talet, 
utan att denna väsentliga skillnad framgår 
av inventeringsmaterialet.
 Slutsatsen av genomgången blev att 
Värmland har bred variation i odlingsläm-
ningar, som i vissa avseenden är lokalspe-
cifika (som väntat). Studien visade också 
på vikten av att arbeta med ett lokalt per-
spektiv på odlingslämningar, där lokal-
samhälle – eller snarare bygd – blir viktig 
som faktor och nivå för analyser. Läm-
ningarnas kvantitativa egenskaper (som 
form, mått, antal) är mindre betydelseful-
la än det kvalitativa sammanhanget, som 
här ska ses som skiftande egenskaper hos 
lokalsamhällen.
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Regional odlingshistoria
Genom ett tvärvetenskapligt projekt i 
Dalby i Nordvärmland kom kunskap fram 
om såväl lokal bosättningshistoria som od-
lingslämningar i denna del av länet (figur 
3; Emanuelsson et al. 2003). Ett av resul-
taten var att spår efter odling inte alltid 
syns på markytan. Genom ett antal pol-
lenanalyser i myrar och på en fäbod fram-
kom att intensiv odling på gödslade åkrar 
hade pågått på utmarken – sedan 400-talet 
och fram till modern tid. Slåtter och bete 
förekom visserligen också under samma 
period, men det var mer i ett intensivt fä-
bodområde som detta.
 Det oväntade var sådan intensivodling 
som pollenanalyserna visade och hur vi än 
inventerade markerna runt provtagnings-
platserna var det ytterst få som påvisade 
ens svaga former på marken som kunde 
vara odlingslämningar.
 En slutsats av projektet blev att bebyg-
gelsen i denna bygd i norra Klarälvdalen 
strukturerats i, i princip, sin nuvaran-
de form under mellersta järnålder. På de 
sandiga näsen utmed Klarälven lades bo-
sättningarna medan utmarkerna togs i an-
språk genom etablerande av såväl fäbodar 
som andra resursplatser. En reterritoriali-
sering (hur territorier skapas, omskapas 
och återskapas) av bygden ägde alltså rum 
här vid denna tid.En annan studie var den 
redan tidigare omnämnda pollenanalysen 
i Övre Ullerud. I området finns ett flertal 
större områden med röjningsrösen. De är 
mindre till arealen än de stora områden 
man träffar på i sydsvenska skogsbygder, 
men ändå mer omfattande – och mer kon-
centrerade – än vad som hittats i övrigt i 
Värmland.

 Den gängse hypotesen för sådana om-
råden var att de odlats tämligen primitivt 
och extensivt, med enstaka gårdar som 
flyttats runt allteftersom marken sögs ut 
på näring. Senare har detta reviderats och 
man tänker sig numera flera samtida går-
dar med ett bruk som också tillfört näring 
till marken.
 Området i Övre Ullerud består av ett 
hundratal odlingsrösen inom ett par hektar 
sandig mark. Det har inte gått att urskilja 
några egentliga åkerformer inom området, 
vilket tyder på att vissa delar var brutna till 
åker medan andra låg i träda. I södra delen 
finns alltså ett höggravfält som daterats till 
vikingatid. Däremot saknas spår efter nå-
gon gård, alltså lämningar efter byggnader.
 Pollenanalysen visade också på odling 
från yngre järnålder, med en föregående 
fas av framförallt bete. När järnåldersgår-
den överges är okänt. Det förekommer ing-
en åkermark i området förrän på 1800- talet, 
då sådan syns i de historiska kartorna. 
Pollenanalysen i sig säger heller inget om 
var man odlat i närheten av myren, bara att 
odling förekommit.
 Storleken på gravfältet och även områ-
det med odlingsrösen pekar på att det varit 
en relativt stor gård. Därför ställer man sig 
frågan varför gården alls anlades just där 
och varför den kom att överges.

Det geografiska perspektivet
Studier i Nordvärmland visar tämligen 
klart att fast bosättning och bebyggel-
se funnits där sedan mellersta järnålder. 
Dessutom skedde vid den tiden med störs-
ta sannolikhet en omstrukturering av redan 
befintlig bosättning. Byarnas ägoområden 
reterritorialiserades i nya former, med fast 
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bebyggelse i Klarälvdalen samt fäbodar 
och odlingsplatser på utmarken.
 Vilken form bosättning och markutnytt-
jande hade innan dess är dock okänt i dags-
läget, men man bör ha varit ense med sina 
grannar om hur ägoområdena skulle inde-
las, åtminstone grovt. Det visar i sin tur på 
ett väl organiserat lokalsamhälle.
 Även i Övre Ullerud har en omstrukture-
ring av bebyggelse ägt rum. Bygdens namn 
föreföll ha äldre ursprung än ortnamn på 
byar och hemman i bygden. Analogier med 
andra områden i Skandinavien visar att så-
dana skillnader ofta beror på omstrukture-
ring av bebyggelse och ägoområden under 
en viss tid, men inom ett redan etablerat 
territorium för själva bygden.
 Det tyder på att det inom lokalsamhället 
funnits en överenskommelse om hur den-
na reterritorialisering skulle ske, liksom 
att den kunde ske. Om det sedan berott på 
nödvändiga åtgärder i kristider eller något 
annat går idag inte att säga, men klart är att 
det funnits utrymme för det – både rums-
ligt och socialt – att genomföra det.
 Klart är att den karta över fast bebyg-
gelse under järnålder och medeltid som 
visats tidigare (figur 2) innehåller två fel-
aktiga bedömningar. Den ena är att avsak-
nad av forngravar inte betyder frånvaro av 
fast, agrar bosättning. Sådana gravar var 
religiösa manifestationer inom ramen för 
lokalsamhällen där det fanns behov av så-
dana markörer. Saknades behoven sakna-
des också gravarna. Undersökningar i flera 
svenska skogsbygder pekar entydigt på att 
även där fanns likartad fast agrar bebyg-
gelse under samma tid.
 Den andra felbedömningen är att inte 
inkludera bebyggelsens territorier. Till var-
je gård eller by behövdes ett resursområde 

som gick vida utanför det egna gårdstunet 
eller inägorna. Utmark och dess resurser 
har varit viktig överallt i äldre tider, även 
om såväl formerna för nyttjande som ut-
sträckning i rummet varierat mellan olika 
lokalsamhällen.
 Även betydelsen av bygdeterritorier och 
därmed lokalsamhällen förefaller under-
skattad. Där människor levde och brukade 
krävdes samarbete och relationer mellan 
människor. Varken gårdar eller människor 
var isolerade öar. Även om formerna för 
lokal maktutövning varierade över både tid 
och rum måste ändå relationerna mellan 
människor inom en bygd (liksom mellan 
bygder) och mellan dem och deras territo-
rium uppmärksammas.
 Närhetsaspekten i dioramaprincipen är 
utmärkt för att studera lokalsamhällen – 
bygder – i äldre tider. Odlingslämningarna 
visar i viss mån hur människan brukat mar-
ken, men det blir ännu mer intressant att de 
också kan visa var inom territoriet det varit 
överenskommet inom bygden att man kun-
nat nyttja mark – alltså både det rumsliga 
och det sociala utrymmet.

Relationer och 
landskapsperspektiv
Värmland kan således inte direkt sägas 
ha varit ett ungt och omoget kulturland-
skap, med sent tillkomna strukturer. Snara-
re har det lika mogna kulturstrukturer som 
många andra tidigt befolkade områden. 
Saken – och då inte bara på Värmland – är 
att uttrycken för bosättning, odling och ter-
ritorialisering varit specifika i tid och plats.
 Detta skiljer sig definitivt inte från 
andra områden, men det pekar tydligt 
på nackdelarna med att göra historiska 
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generaliseringar utifrån sådant som va-
rit lokalspecifikt på vissa håll. Värmland 
saknar i princip reglerade byar som i öst-
ra Mellansverige eller byar med fle-
ra hemman som i andra delar av landet. 
Relationerna i länet mellan gård och hem-
man och vad som avses med en by är pro-
blematisk och lite utredd. Men det innebär 
inte att Värmlands eller andra skogsbyg-
ders bosättningshistoria kan bedömas uti-
från andra mallar än sin egen.
 En historieskrivning från riksnivå av 
skogsbygder och perifera områden som 
sent utvecklade och bebyggda får stort ge-
nomslag. Förutom att påverka allmänt ge-
nom att spridas i undervisning och bokverk 
som exempelvis Sveriges Nationalatlas 
(SNA 1994), har centrala synsätt även ef-
fekt på attityder inom kulturmiljövård.
 Odlingslämningar ansågs länge som 
antikvariskt svårhanterliga, just för att 
de var svåra att bedöma. Dessutom inne-
bär de ofta svårigheter för markägare som 
vill bruka sin skog på ett ekonomiskt håll-
bart sätt. Om då den gängse attityden är att 
ett område är ungt och i avsaknad av till-
räckligt gammal bebyggelse och odling, så 
riskerar man att mista mycket av sin egna 
historia, den som trots allt är mest signifi-
kativ för länet, för bygden.
 På länsnivå är inställningen förstås lite 
annorlunda, även om man influeras både 
av en rikstäckande historieskrivning och 
av en central myndighet som ger riktlin-
jer för vad som ska omhändertas hur (och 
vad det får kosta). Man är tämligen med-
veten om länets särart och om vikten att 
vårda de lokala särdragen, men det kan 
ändå uppstå situationer där sakkunska-
pens åsikt om vad som ska vårdas och vad 
som inte ska vårdas hamnar i konflikt med 

lokalboendes värderingar. Undersökningar 
– inte minst mina egna – visar både att det 
finns en vilja att ta hand om sitt historiska 
arv bland människor och att vad som an-
ses värt att bevara skiljer sig åt mot myn-
digheternas bedömningar (t.ex. Stenseke 
1997, 2001; Wästfelt 2004; Thorell 2005). 
Kulturmiljövården har kommit en bra bit 
på väg, men det finns mer att göra för 
att demokratisera planeringsprocesserna 
ytterligare.
 En central punkt bör vara vilket land-
skapsperspektiv som tillämpas. Landskap 
uttrycks ofta som något fysiskt, något obe-
roende ”där ute”, även av de som själva 
ägnar sig åt att problematisera landskaps-
begreppet.
 Landskap kan enligt min mening ut-
tryckas som något som uppstår i relationer 
– relationer mellan människor och mel-
lan sådana relationer och de markområden 
som människorna befinner sig inom. Det 
blir alltså snarare ”samhälle och territori-
um” eller ”nätverk och rum” än ”kultur och 
natur”, något där befintliga och skiftande 
relationer är det väsentliga och där land-
skap inte existerar konkret utan som utfall 
av de för tillfället rådande relationerna.
 Ett sådant relationellt landskapsbe-
grepp kan liknas vid de rhizomatiska nät-
verk som beskrivits sakna egentlig kärna, 
egentligt ursprung och förutbestämd desti-
nation. Istället är utvecklingen relationell 
och delvis osynlig men pågår framförallt 
genom ständigt skapande och återskapan-
de av territorialitet (Deleuze & Guattari 
1987).
 I detta förhållningssätt passar dio-
ramaprincipen och närhetsaspekten in. 
Samhällen i skogsbygder karakteriseras 
ofta av en taktil rumslighet där närheten till 
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området är det väsentliga. I kontrast härtill 
står det centrala utifrånperspektivet som 
snarare bygger på det visuella, den terräng 
man ser – sceneriet – och kallar för land-
skap (se figur 4).
 Hybridteori syftar till att överbryg-
ga dikotomier (t.ex. Matless 2003) som 
 natur-kultur, vilket är till ytterligare för-
del för ett relationellt landskapsbegrepp. 
Man får se bortom det fysiska och inte 
dela upp samhälle och territorium, utan 
betrakta dem som helheter, som dioraman. 
Dikotomisering är en oturlig del av de 
splittrade antikvariska strategierna när det 
gäller komplexa objekt som odlingsläm-
ningar, då man sett till likhet och inte till 
närhet. Det blir en viktig skillnad mellan 
att beakta det visuella rummet med likhet 
och dikotomier (centralt perspektiv) och 
det haptiska rummet med heterogenitet, 
pluralitet och närhet (lokal utgångspunkt).
 Skogsgeografi syftar därför inte bara 
till att studera periferier som skogsbygder, 
utan även till att lyfta fram ett relationellt 

landskapsbegrepp som bygger på ”här 
och nu” med landskap som ett dyna-
miskt utfall, snarare än ett ”där ute” och 
”där och då” med en stelnad fysisk form. 
Odlingslämningar visade därvid sig vara 
ypperliga både som komplext källmaterial 
och som nutida betydelsebärare, för såväl 
historiska förklaringsmodeller som nuti-
da vardaglig praktik, i interna och externa 
geografier.
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