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Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 Denna rapport behandlar området vid Hammars på Fårö. Det är en holistisk 

landskapsanalys som ämnar ge en bred förståelse för området idag och de processer som 

format och alltjämt formar landskapet. Syftet är att undersöka förändringar över tid, samspelet 

mellan kultur- och naturlandskap, och belysa företeelser som är specifika för området, och 

sådana som är generella för Fårö eller hela Gotland. 

 Rapporten utgår från en fältundersökning på drygt en vecka som vi genomförde i april 

2013. Under de dagarna observerades området, bilder togs och intervjuer med ortsbor 

genomfördes. Längs en vald transekt genom området gjordes en noggrannare kartering för att 

kunna skapa en illustrativ tvärprofil. Förutom fältarbetet har vi arbetat mycket med GIS för att 

framställa kartor, och ordnat och analyserat data från fältdagarna.  

 Hammarsområdet utgör ett skiftande landskap med öppen jordbruksbygd och alvarmark 

men även skogsområden. Studieområdet är, precis som hela Fårö, ganska kargt och stenigt, 

med berggrund från Silurperioden. Många spännande geologiska företeelser finns inom 

området exempelvis stora inlandsklintar och raukar.  Naturlandskapets särart har skapat 

förutsättningar för markens användning och andra ekonomiska resurser. Ett flertal 

fornlämningar vittnar om tidig mänsklig aktivitet. Jordbruket fram till idag har varit 

småskaligt och dominerats av fårskötsel. Förhållandevis mycket mark betas än idag vilket har 

förhindrat studieområdet från att växa igen. Kulturlandskapet har behållit sin ålderdomliga 

karaktär. De gamla intakta gårdarna finns kvar på sina ursprungsplatser, väderkvarnar, 

stenmurar och lambgiftar skapar ett nästan arkaiskt landskap. Här och där har några moderna 

fritidshus anlagts, ett nytt inslag i landskapet. Det odlas inte alls lika mycket som förr, och 

viss osäkerhet finns inför framtiden. Den bofasta befolkningen blir allt färre och äldre på 

grund av att de unga flyttar därifrån. Landskapet utövar dock fortfarande en stark 

dragningskraft på de bofasta med en tydlig positiv känsla för hembygden. Men den vackra 

naturen lockar även många fritidsboende och turister, något som innebär både hot och 

möjligheter inför framtiden. 
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1. INLEDNING 

 

Denna rapport är resultatet av två månaders insamlande av källmaterial, bearbetning i GIS och 

en dryg veckas fältstudier på Fårö under våren 2013.  

 Delkursen Miljö och landskap behandlar bland annat landskapets utveckling och dynamik 

på lokal nivå. Genom att beskriva grundläggande natur- och kulturgeografiska begrepp och 

företeelser samt problematisera dessa förväntas vi få en bred förståelse av ett landskaps 

komplexitet, problem och möjligheter. Vi kommer att diskutera begreppet landskap utifrån 

många olika synvinklar och nivåer. Sambandet mellan natur- och kulturlandskap, landskapets 

utnyttjade, upplevelsen av landskapet och landskapsförändringar är några av de teman som 

utgör grunden för vår analys. Fårö är en mycket tacksam del av Sverige att utgå från när man 

ska göra en områdesanalys. Här finns ett varierat landskap, starkt präglat av både naturens 

krafter och människors aktiviteter. Områdets karaktär väcker även frågor om glesbygdens 

överlevnad, lantbrukets framtid samt av vem och på vilket sätt detta vackra landskap ska 

användas. 

1.1 Studieområdet Hammars 

Hammarsområdet, som vår grupp blev tilldelad, är ett vackert halvöppet jordbrukslandskap en 

kilometer söder om Fårö kyrka. Namnet kommer från en av de äldsta gårdarna, historiskt 

belagd sen 1600-talet men troligen äldre. Det finns två andra ursprungsgårdar i studieområdet, 

Friggars och Verkegårds. Det ca 2x3 kilometer stora området är varierat både när det gäller 

natur- och kulturlandskap. I väster ligger det vidsträckta Limmorträsk, numera en 

svårgenomtränglig sankmark. I söder gränsar området till Dämba, en annan utpräglad 

jordbruksbygd och i öster finns Östersjön. Går man längs stranden några hundra meter söder 

om vårt område hamnar man vid Ingmar Bergmans bostadshus, som numera ägs av en 

stiftelse.  
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Figur 1. Översiktskartan över Fårö. Studieområdet inom den röda rutan. 

© Lantmäteriet, i2012/921 

 

Figur 2. Den första översiktskartan som skapades över studieområdet, innan fältarbetet. 

Urpsrungsdata  och klassificering är hämtade från Fastighetskartan. Koordinaterna för området 

är: N 6425280, S 6423746, E 747165, W 744272 (SWEREF 99). © Lantmäteriet, i2012/921 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att: 

 Beskriva och analysera landskapsförändringen och resursutnyttjandet över tid i ett 

begränsat område. 

 Nå och förmedla en förståelse av samspelet mellan natur- och kulturlandskapet, det vill 

säga hur mänskliga aktiviteter och naturliga processer tillsammans formar landskapet. 

 Undersöka och beskriva företeelser som är både specifika för området och allmänna för 

denna landskapskaraktär. 

De frågeställningar som vi försöker besvara i vår studie lyder: 

 Hur har naturlandskapet skapats och utvecklats?  

 Hur har inlandsklintarna i studieområdets västra del bildats? 

 Vilka mänskliga aktiviteter har förekommit i området? Vilka har satt varaktiga spår?  

 Hur har marken använts i området? Vilka andra resurser har utnyttjats?  

 På vilka sätt är naturlandskapet och kulturlandskapet relaterade till varandra? 

 Vilka är de viktigaste processerna som format dagens landskap? Hur har landskapet 

förändrats genom tiden? 

 Hur upplever människor i området landskapets funktion, karaktär och förändring? 

 Vilka möjligheter och hot finns för detta område i ett framtidsperspektiv?  

Figur 3. Tredimensionellt ortofoto av studieområdet. Bilden är roterad för att ge den bästa 

översikten av landskapet. © Lantmäteriet, i2012/921 



 7 

1.3 Metod 

1.3.1 Arbetsprocessen 

Arbetsprocessen för studien bygger på den metod som föreslås i guiden Landscape Character 

Assessment Guidance (Swanwick, 2002, s. 13) och kan beskrivas som nedan. 

1) Definition av studien 

a. Fysisk avgränsning och detaljnivå 

b. Syfte och mål 

c. Frågeställningar 

2) Förstudier av studieområdet 

a. Litteraturstudier 

b. Kartstudier av berggrund, landhöjning, jordarter, markanvändning 

c. GIS-analys och kartproduktion av specialanpassade kartor 

d. Bestämning av tvärprofil 

e. Arkivbesök i Visby 

3) Fältstudier 

a. Generella landskapsobservationer i hela studieområdet i form av anteckningar, 

GPS-positionering, röstinspelningar samt fotografering  

b. Noggrannare kartläggning av tvärprofil samt av kuststräcka med ovanstående 

metoder 

c. Intervjuer med lokalbefolkningen 

4) Sammanställning och analys av material 

a. Transkribering av intervjumaterialet 

b. Systematisering av GPS-koordinater 

c. Landskapsklassificering 

5) Produktion av slutprodukter 

a. Kartproduktion i GIS 

b. Illustration av tvärprofil 

c. Skriftlig rapport 

Detta kan ses som en stiliserad modell av arbetsprocessen i kronologisk ordning, men som 

fallet ofta är med modeller stämmer de sällan exakt överens med verkligheten. I de första tre 

stegen har vi fortskridit enligt denna progression, men efter fältstudierna har vi jobbat med 

steg 4 och 5 parallellt. Detta är svårt att undvika, och är egentligen inte något negativt i sig, 

eftersom de båda stegen bidrar till att forma varandra. 

1.3.2 Fältarbetet 

Under fältarbetet har vi arbetat med olika metoder för att dokumentera våra observationer. Vi 

använde oss av en GPS-enhet för att fastställa koordinaterna vid respektive 

observationspunkt. För att dokumentera våra observationer använde vi oss dels av 

röstinspelningar på mobiltelefon och dels skriftliga anteckningar. Vi fotograferade också för 

att dokumentera hur landskapet ser ut. Till intervjuerna hade vi tagit fram några grundfrågor 

att utgå från när vi pratade med befolkningen. Dessa handlade främst om resursutnyttjade, hur 

de uppfattade sin omgivning och om de har upplevt någon slags förändring i landskapet under 
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tiden de har vistats där. Det uppstod dock många fler frågor när vi väl var på plats och under 

själva intervjuerna, och vi använde oss av öppna frågor och lät samtalet flöda tämligen fritt.  

 Första dagen av vårt fältarbete följde vi vår transekt och observerade landskapet längs 

den. Detta tog i princip hela dagen, eftersom vi gick fel vid en punkt på grund av kompassfel. 

Andra dagen fokuserade vi oss på intervjuer och intervjuade Hilding Olofsson (Hammars), 

Lena Aronsson (Hammars), Ellie Wärling (Hammars) och Inger Broman (Friggars). Vi hann 

även med att observera landskapet vid fiskelägret nedanför Hammars gård, samt 

fornlämningar i norra delen av studieområdet, norr om Verkegårds. Dag tre använde vi till att 

kartlägga kusten, Limmorträsk och Klintängarna. Vi insåg att Lena Aronsson hade mycket 

mer information än vad vi fått fram under vårt korta besök så vi återvände och fick en till 

längre intervju med henne. Den fjärde fältdagen utförde vi observationer norr om 

Limmorträsk, kartlade fler fornlämningar, gjorde noggrannare observationer av alvarmarken 

längs vår transekt och intervjuade Herbert Werkelin (Verkegårds). Den femte och sista dagen 

i fält kartlade vi de sista intressanta fornlämningarna i området, observerade allmänningen vid 

Limmorträsk, ställde ytterligare några frågor till Herbert Werkelin angående allmänningen, 

samt intervjuade makarna Carola och Alf Olsson (Verkegårds). 

1.3.3 GIS 

En tongivande arbetsmetod i studien har varit arbetet med GIS, vilket är ett verktyg för att 

analysera geografisk data och framställa kartor. Vi har använt oss av GIS både innan och efter 

fältstudien. Vi behövde först ta fram kartmaterial för att kunna orientera oss i området samt 

lokalisera det vi ville undersöka. Efter fältstudien behövde vi organisera, strukturera och 

analysera informationen vi hittade samt skapa lämpliga illustrativa kartor. 

 Innan fältarbetet gjorde vi flera kartor, främst en jordartskarta, en höjdkarta, en karta som 

visade terrängen och ett flygfoto. Data hämtades från Lantmäteriet via Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) samt Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU), och det 

utanför vårt område klipptes bort, dessutom gjorde vi några distinktioner mellan detaljtyper 

som först inte visades genom att skapa nya lager av dem, till exempel olika typer av 

våtmarker.  

 Efter fältarbetet lade vi in de GPS-punkter vi tagit på olika ställen i kartan, så att vi kunde 

använda våra observationer och anteckningar vi gjort där till att klassificera landskapet. Vi har 

även lagt in dokumenterade fornlämningar som vi också undersökt i fält. Med hjälp av den 

beräknade landhöjningstakten och höjdkartan har vi skapat lager som visar när olika 

markområden stigit upp ut havet. Detta har varit till stor hjälp både för att verifiera 

fornlämningarnas tidigare datering samt få en bild av hur landskapet kan ha sett vid tiden för 

olika mänskliga verksamheter.  

 För att ge en bild av resursanvändning under historisk tid skapade vi en karta som visar 

historisk markanvändning samt landskapselement som väderkvarnar, kalkugnar och 

ursprungsgårdar. 

 I arbetet med landskapsklassificeringen har vi digitaliserat olika landskapstyper, alltså 

markerat i form av polygoner var det finns skogsmark, odlad mark, alvar med mera. Detta 

kräver en viss generalisering av landskapet, men med hjälp av de observationer vi gjort har en 

tydligare klassificering åstadkommits. Vi valde ut ett par områden av särskilt intresse längs 
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tvärprofilen, Klintängarna och östra delen av området med stranden, som också delats in i 

kategorier.  

1.3.4 Metoder för hantering av historiska data 

I arbetet har vi använt oss av olika historiska data för att förstå hur landskapet har utvecklats 

över tid. Vi har använt oss av jämförelser mellan historiska fastighetskartor och nutida 

fastighetskartor, tittat på skillnader och likheter i markanvändning mellan dessa, jämfört 

gamla och nutida fotografier, samt granskat tidsdokument från arkivbesöket på Gotlands 

museum. Användningen av historiska data är ett värdefullt verktyg för att studera ett områdes 

geomorfologi och resurshantering och kan hjälpa oss förstå vilka förändringar som orsakas av 

naturliga respektive antropogena orsaker (Trimble, 2008; Skånes, 2008). 

 

1.3.5 Omfattning och begränsning 

Landskap är komplexa och mångfacetterade och kräver att man tillämpar ett holistiskt 

angreppssätt för att kunna förstå det som en helhet. I detta ingår att kombinera begrepp och 

metoder på olika nivåer av rumsliga, temporala och tematiska nivåer, vilket genast gör 

studierna långt mer komplexa än om man endast tar i beaktning en eller ett fåtal olika begrepp 

och metoder (Skånes, 2008). Detta påverkar självklart studiens omfattning. 

 Det finns också begränsande faktorer för studien. Framför allt har det handlat om 

tidsbegränsning, då vi endast hade fem arbetsdagar i fält. Det går inte att studera allt under 

fem dagar, men det går å andra sidan att studera väldigt mycket. En annan begränsande faktor 

har varit våra förkunskaper inför studien inom områden som geologi och intervjuteknik. 

1.4 Källor och källdiskussion 

Vi har försökt att använda oss av så varierande och samtidigt så tillförlitliga källor som 

möjligt. Särskild vikt har lagts på att hitta geologisk relevant litteratur. Rapporter från SGU 

samt Sveriges nationalatlas (Wastenson & Fredén, 2009) har varit till stor hjälp för att förklara 

geologiska och geomorfologiska processer. Sara Eliason, geolog på Gotlands museum och 

Sven-Ingmund Svantesson, kopplad till SGU, har varit en viktig källa för att förstå geologin 

på Gotland. Svantessons text är publicerad i en annan viktig skriftlig referens: antologierna 

Fårö i tre band. Antologin gavs ut av Fårö hembygdsförening mellan åren 2001-2007 och är 

skrivna av både akademiskt skolade forskare och personer med specialintressen och 

lokalkännedom. Skildringen av Fårös flora och fauna är exempelvis författad av en biolog, 

Magnus Martinsson. Antologin innehåller också en hel del texter av etnologisk karaktär. 

Dessa har gett oss bra bakgrund exempelvis då det gäller lantbruk och annat resursutnyttjande 

i vår rapport.  

 När det gäller Fårös tidiga historia och vårt områdes fornlämningar så har 

Riksantikvarieämbetets hemsida med fornsökstjänsten varit en viktig källa. Ett problem här är 

att få fornfynd har blivit ordentligt undersökta eller utgrävda. Många fornfynd har också en 

oklar beskrivning både när det gäller karaktär och användningsområde. Dessutom är 

dateringen ofta osäker. Detta har gjort att vi utifrån exempelvis höjdkurvkartor och annan 

litteratur försökt utesluta vissa tidsperioder i Fornsöks dateringar och ge förslag på de mest 

troliga. Ett annat problem är många fornfynd blivit plundrade, omplockade eller förstörda.  
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Mycket av de spår som människorna lämnat efter sig är säkerligen sönderplöjda eller ingår i 

ett nytt lager av kulturlandskapet i nutida husgrunder eller stenmurar. 

 Skriftliga källor finns från 1600-talet. Efter att Gotland blivit svenskt 1645 skulle ön 

införlivas i stormaktens effektiva skattesystem. En kartläggning gjordes av alla gotländska 

gårdar runt 1650-talet men den visade sig vara otillräcklig och osäker varefter man gjorde en 

ny under 1690-talet. Från med denna tid finns kartmaterial och skriftliga källor om 

markanvändning, gårdars storlek och läge samt landskapets utseende på Fårö (Öhrman, 1996) 

Kartan från 1692 är otydlig och vi har inte använt den i rapporten mer än att vi har fastställt 

hur vida områdets nuvarande gårdar fanns utmärkta på kartan eller inte (se Figur 41 i 

Appendix). 

 Linnés Gotlandsresa är en intressant ögonvittnesskildring av landskapet och livet på Fårö 

under 1740-talet. Linné finns citerad i Fårölitterauren, men vi har valt att använda oss direkt 

av primärkällan, redigerad och förklarad av Carl-Otto von Sydow på 1970-talet. 

 Den äldsta tydliga kartan är från 1829, upprättad vid laga skifte (se Figur 42 i Appendix).  

Här ser man markanvändning samt gårdarnas läge och markinnehav. Kartans korrekthet kan 

diskuteras då lantmätarna mest var intresserade av inägorna. Utmarken och skogen ansågs 

mindre viktig och är därför inte så detaljerade (Kardell, 2007). 

 Vi använde oss av Lantmäteriets ekonomiska kartor från 1940 och 1977, vilka vi också 

rektifierade för att använda som underlag för att visa den mer moderna tidens kulturlandskap 

och markanvändning. 

 Råmaterialet (data) till GIS-arbetet har vi hämtat från dels från Lantmäteriet och dels från 

Sveriges geologiska undersökningar (SGU). När vi kom tillbaka från fältarbetet med färska 

observationer av landskapet märkte vi att de data som vi har erhållit från dessa källor inte 

alltid stämmer överens med verkligheten. Detta gäller både SGUs data för jordarter och 

bergarter, samt Lantmäteriets data för markanvändning. Det är troligtvis ett resultat av att 

dessa data är relativt generaliserade, eftersom de är rikstäckande, samt att vi utför studier och 

klassificeringar på en relativt hög detaljnivå. En naturlig följd blir då att det uppstår en viss 

diskrepans mellan våra observationer och källornas data. Likaså är data för 

markanvändningen i Lantmäteriets fastighetskartor antagligen något förlegade, sett till hur 

landskapet ser ut idag. Framför allt har vi märkt att områden som står utmärkta som åkermark 

eller annan brukad mark idag är halvt igenvuxna med begynnande skog. Därför har vi fått 

göra en avvägning mellan att använda oss av dessa myndigheters data och våra egna 

observationer när vi själva har klassificerat landskapet.  
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2. NATURLANDSKAPET 
 

2.1 Allmän beskrivning av naturlandskapet på Fårö 

Landskapet på Fårö kan nog beskrivas som unikt. Dess speciella kombination av öppen 

alvarmark, vindpinad tallskog, artrika våtmarker och grunda insjöar finns inte, oss veterligen, 

någon annanstans, inte i Sverige och inte i världen. Stränderna på Fårö är geomorfologiskt 

spännande, dynamiska och varierande: sandfält, klappervallar, klintbildningar och inte minst 

raukar. En mängd olika geologiska processer har format detta vackra landskap, några ägde 

rum för mycket länge sedan då de bergarter som skulle bli grunden till Fårö bildades. Andra 

formationer i landskapet formades, ur geologisk synvinkel, helt nyligen med hjälp av 

inlandsisens och senare havets enorma krafter. Havets vågkraft, regn och vindar är i ständig 

rörelse och detta gör att Fårö omvandlas ständigt.  

2.1.1 Fårös berggrund bildas 

För ca 400 miljoner år sedan, under Silur, bildades berggrunden som bygger upp Gotland och 

Fårö. Det som i dag är Skandinavien var då en del av en stor kontinent, benämnd Baltica, och 

belägen strax söder om ekvatorn. Det primitiva djurlivet började utvecklas allt mer och under 

Silur simmade broskfiskar runt i haven samtidigt som de första leddjuren började krypa upp 

på land (Coenraads m.fl., 2007). Troligen var stora delar av kontinenten tidvis översvämmat 

av ett grunt tropiskt hav och allt tyder på det här fanns stora rev uppbyggda av svamp- och 

koralldjur (Wastenson & Freden, 2009; Eliason, 2010; Eliason, Basset & William, 2010). 

Gigantiska sedimentlager av döda kalkrika djur och växter samt material av korallreven 

ansamlades på en kustnära grund shelf och litifierades så småningom av sin egen tyngd i olika 

sorters kalksten. Denna process pågick i ca 40 miljoner år (Erlström, 2009). Sedimenten 

packades som en i skål i Östersjösänkan, och därför lutar sedimentpackarna åt sydost mot 

sänkans mitt (Eliason, 2010; Martinsson, 2001).  

 Man kan grovt dela upp Fårös kalksten i tre grupper. Den hårda, mycket 

motståndskraftiga och oregelbundet lagrade revkalkstenen är resterna av själva korallreven. 

Eftersom revbildning är gynnsam på grundare vatten bör dessa revkalkstensbälten ligga 

parallellt med den dåvarande kusten. På lite djupare vatten skapade sedimentlagren mjukare 

bergarter som lagrad (stratifierad) kalksten, en finkornig, homogen bergart, ofta med tydliga 

ansamlingslager. Den mest porösa kalkstenen kallas märgelsten och består av ett heterogent 

innehåll av fossiliserade koralldjur, snäckor och växter samt eroderat material från 

korallreven. Om märgelstenen innehåller stora mängder av mycket finkornig sediment brukar 

den benämnas lermärgel (Eliason, 2010; Eliason, Basset & William, 2010; Erlström, 2009). 

 Fårös bergrund är alltså, utifrån ett skandinaviskt perspektiv, relativt ung. De magmatiska 

och metamorfa bergarter som bygger upp stora delar av Skandinavien är mycket äldre, de 

äldsta ca 3 miljarder år. I Östersjöns försänkning har både Gotlands siluriska kalksten och 

Ölands något yngre ordoviciska kalksten legat skyddad och därmed bevarats till idag. I övriga 

Sverige har det mesta av de yngre kambrosiluriska bergarterna nötts ned till det underliggande 

urberget (Wastenson & Fredén, 2009; Eliason, 2010). 



 12 

 

Den unga berggrunden har inte blivit utsatt av några större tektoniska rörelser men mindre 

förkastningar och sprickzoner förekommer. Fårösund kan mycket väl vara en gammal 

tektonisk zon som går i nordvästlig riktning (Erlström, 2009). Med kontinentaldriftens krafter 

rörde sig vår kontinent sakta norrut och för 200 miljoner år sedan var det en del av 

superkontinenten Pangea. Vår kontinent bröts loss och fortsatte röra sig norrut för att under 

kvartär befinna sig på nutidens nordliga breddgrader (Erlström, 2009; Eliason, 2010). 

2.1.3 Inlandsis och landhöjning 

Under kvartär (de senaste 2,5 miljoner åren) känner vi till minst tre stora nedisningar där 

enorma glaciärer täckte stora delar av norra halvklotet. Det som idag är Fårö har antagligen 

vid ett flertal tillfällen stuckit upp ovanför vattenytan mellan istiderna och då utsatts för 

vittring och erosion. Den senaste istiden kallad Weichsel tog sin början för drygt 100 000 år 

sedan och med några varmare interglaciala isfria perioder så varade den i över 80 000 år. 

Glaciärer bildas av snö som faller och inte smälter utan i stället ackumuleras och packas till 

tjocka lager is. Isutbredningen beräknas ha varit som störst för ca 20 000 år sedan (Strahler, 

2011).  

 Den tjocka, extremt tunga och plastiska inlandsisen har även påverkat naturlandskapet på 

Fårö. De många stenhällarna, utan eller med ett mycket tunt jordtäcke är avslipade och har en 

relativt slät yta. Dock finns det inga isräfflor, som annars är vanliga på fastlandets is-slipade 

rundhällar. Antagligen är kalkstensberggrunden för porös för att dessa ska kunna ha bevarats 

(Wastenson & Fredén, 2009; Svantesson, 2004). 

 Den tjocka isen utgjorde ett enormt tryck och pressade ihop den överst delen av litosfären 

och när isen drog sig tillbaka började landet att höja sig igen. Fårö bör ha varit isfritt för 12 

000 år sedan men täcktes då av ett hav. Fårö är en relativt flack ö där de högsta partierna når 

drygt 20 meter. Man räknar därför med att de högsta partierna stack upp ur havet för ca 6 000 

år sedan (Svantesson, 2004). 

 Landhöjningen har omvandlat Fårös landskap på ett radikalt sätt. Detta blir naturligtvis 

extra tydligt i låga områden längs kusten. Om man räknar med en landhöjning i Fårötrakten 

på ca 3 mm per år har alltså landet höjt sig 3 dm på ett århundrade. Under vikingatiden låg 

Fårö med andra ord ca 3 meter under dagens landnivå (Svantesson, 2004; Nerhem, 2008).  

Figur 4. Tvärprofil av Östersjön från sydväst (A) till nordost (B). Det översta lagret av silurisk 

kalksten ligger över den ordoviciska och kambriska sedimentära berggrunden. Längst ned ligger det 

prekambriska urberget. På bilden ser man tydligt hur lagren lutar in mot Österjösänkan. (Eliason, 

Basset & William, 2010, s. 8) 
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2.1.4 Kustformationer 

Fårös kustlandskap har formats och formas fortfarande av vind, vågor, strömmar och 

förändringar i havsnivån. Men för att förstå grunden till kustens geomorfologi så måste vi gå 

långt tillbaka i tiden. För ca 2,5 miljoner år sedan fanns troligen ett stort flodlandskap som 

bredde ut sig där Östersjön ligger idag. En kraftig flodfåra flöt väster om Gotland och skapade 

en geologisk depression i landskapet. En teori är att denna flod även gett upphov till Fårösund 

och den försänkning från Alnäsa träsk fram till Bondans träsk som fram till medeltiden delade 

Fårö i två öar, i en östlig och en västlig (Eliason, 2010; Svantesson, 2004). 

 Den kraftiga flodfåran är antagligen en orsak till den branta kusten på Gotlands västra 

sida. Men det faktum att berggrundens lagerföljd lutar en aning åt sydost har också betydelse. 

Den uppstickande delen av kusten i väst har genom århundranden av vågerosion skapat en 

spännande dramatisk klintkust. En klint, eller en abrasionsbrant, är en bergsplatå med branta 

väggar som skapats av vågerosion. Detta är typiskt för kalksten eftersom denna bergart är 

lätteroderad från sidan men svåreroderad uppifrån. Sedimenten som bearbetades från den 

västra kusten har brutits rätt av. De högsta och brantaste klintarna finns alltså i väster. Östra 

Fårö kännetecknas mer av ett lågklintslandskap med en mer långgrund havsplattform 

(Wastenson & Fredén, 2009; Eliason, 2010; Eliason, Basset & William, 2010; Martinsson, 

2001). 

 En rauk är en hög eller låg stenpelare, en abrasionsform, där hårdare och mer 

motståndskraftigt berg blivit kvar medan det omgivande mjukare berget eroderats bort. I 

Gotlands fall är det den hårda revkalkstenen som blivit kvar medan den omgivande lagrade 

kalkstenen eller märgelstenen har eroderats bort av havets vågor. Merparten av de kustnära 

raukarna har bildats under postglacial tid. Man hittar även raukar högt upp på land. Dessa kan 

vara spår av gamla postglaciala kustområden som med landhöjningens hjälp hamnat långt från 

havet. En del landliggande raukar skulle också kunna vara mycket äldre, alltså bildade före de 

stora kvartära istiderna, eftersom revkalkstenens hårdhet borde ha kunnat stå emot de tjocka 

ismassorna (Erlström, 2009). 

 Kraftiga temperaturväxlingar, vind, nederbörd och vågorna skapar en ständig vittring av 

klippor och jordlager. De stora stenarna bryts sönder till sten, grus och sand. Det material som 

bearbetats, rundslipats och ansamlats med hjälp av vågorna brukar kallas svallsediment eller 

klapper.  Svallsedimentets mäktighet och partikelstorlek beror på vågenergin. Ju större vågor 

desto större partiklar kan de förflytta. Klappergrus eller klappersten bildar ofta strandvallar, 

eller aurburgar som man säger på gotländska. Dessa bildas vid kraftiga stormar i kombination 

med extremt högt vattenstånd. Strandvallar uppkommer, förflyttar sig och försvinner, ibland 

på mycket kort tid vilket gör att strandlandskapet ständigt förändras.  Fossila strandvallar 

omvandlas inte längre. På grund av landhöjningen hamnar strandvallarna så högt upp på land 

att de ej lägre kan påverkas av vågorna. Dessa fossila strandvallar blir kvar som kraftiga 

terrassliknande formationer i landskapet (Erlström, 2009; Svantesson, 2004). 

2.1.5 Hydrologi och jordarter  

Östersjön, som omger Fårö, är världens största bräckvattenhav. Saltvatten kommer in via de 

danska sunden men blandas ut av alla tillflöden av sötvatten via älvar och åar. Salthalten 

ligger alltså mycket lägre än andra hav vilket har skapat en unik men känslig maritim miljö 

(Havet.nu, 2013). Fårös plana topografi utan sprickor eller djupa förkastningar har skapat bra 
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geologiska förutsättningar för många grunda insjöar, på gotländska kallade träsk. Ofta är 

bottnarna endast täckta av ett tunt lager sjösediment (Svantesson, 2004). Det finns många 

våtmarker på Fårö. Kärr är den vanligaste typen. En annan intressant våtmarkstyp är 

källmyrar. Detta är trädbeväxta eller öppna kärr där grundvattnet går i dagen och bildar källor. 

På grund av det rörliga grundvattnet fryser dessa sällan på vintern (Martinsson, 2001). 

 Närmare hälften av Fårös yta har inga jordlager alls eller täcks endast av ett mycket tunt 

lager. Denna typ av mark brukar man kallas hällmark. Om bergytan ligger helt blottlagt 

brukar det kallas berg i dagen (Martinsson, 2001). Jordlagret på Fårö har i allmänhet 

uppkommit under eller efter den senaste istiden. Inlandsisens skrapande och slipande har 

frigjort löst material, ansamlade som moränavlagringar, eller pinnlair som man säger på 

gotländska (Svantesson, 2004). Fårös flacka landskap utsattes tidigt för havets krafter och 

därför har det mesta av moränavlagringarna spolats bort av vågorna. Ett undantag är området 

kring Avanäset som har ett relativt tjockt jordlager bestående av kalkrik morän. Jordlagret 

som täcker Fårös är framför allt svallsediment, indelat i klappersten, klappergrus och sand. 

Detta består mest av material från kalkstensberggrunden, nederoderade av havets vågor 

(Wastenson & Fredén, 2009; Svantesson, 2004). Hällmarken utsätts ideligen för vittring och 

stenen bryts sönder i finare partiklar. Detta kallas vittringsjord och detta jordtäcke är oftast 

tunt, högst några decimeter (Svantesson, 2004). 

 Kalksten är relativt porös men tillräckligt massiv för att hålla vatten. Detta tillsammans 

med tunna jordlagret gör att risken för översvämningar höst, vinter och vår samt torka under 

sommarens hetta blir större. En vät är ett lokalt namn för en tillfällig vattensamling som 

enbart avvattnas av avdunstning. Vätarna vattenfylls på hösten av regnet och står sedan hela 

vintern. På högsommaren torkar väten upp och speciella örter anpassade efter dessa 

förutsättningar blommar (Martinsson, 2001). 

2.1.6 Klimat och vegetation 

Fårö och resten av Gotland har ett kalltempererat klimat med varma somrar (SMHI, 2013). 

Enligt Köppens klimatindelning klassas detta område som Dfb. D står för ett kalltempererat 

klimat med en medeltemperatur under vintern under 3 ˚C. f står för att det är relativt fuktigt 

med regn året runt. b står för att somrarna är varma med en medeltemperatur på över 10˚C 

(Strahler, 2011). 

 Gotland och Fårö är dock nederbördfattigt om man jämför med resten av Skandinavien. 

Man räknar med en genomsnittlig årsnederbörd på 450 mm, vilket ska jämföras med ca 700 

mm för hela Sverige. Årsmedeltemperaturen är 6-7˚C och Gotland har statistiskt sett bland de 

flesta soltimmar per år i hela Sverige, nästan 2000. Vintrarna är snöfattiga, vårarna kalla, 

somrarna torra och höstarna milda och nederbördsrika. På Gotland kan man märka en skillnad 

på kust- och inlandsklimat. Hela Fårö har dock ett mer utpräglat kustklimat med mer 

utjämnade temperaturväxlingar över året. Närheten till havet genererar också kraftiga vindar. 

Vindarna är som kraftigast under vinterhalvåret och vid stormar kan upp till 7 meter höga 

vågor bildas. Vid kraftiga stormar har vindstyrkor över 30 m/sek uppmätts (SMHI, 2013). 

 För 6 000 år sedan under den yngre stenåldern rådde värmeperiod på det norra halvklotet 

och förutsättningarna för vegetation var helt annorlunda från förhållandena i dag (Wastenson 

& Fredén, 2009). När Fårö stigit upp ur havet bör värmeälskande lövträd som ek, alm, lind, 

ask och hassel ha vandrat in och börjat växa på de ställen som hade någorlunda tjockt 
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jordtäcke. På de karga platserna växte tall och enbuskar. För ca 3 000 år sedan blev klimatet 

kallare vilket gynnade tallen. Stora delar av lövträden försvann även från de bördiga jordarna 

men hassel, oxel och rönn är fortfarande vanliga lövträd på ön idag (Martinsson, 2001). 

Kalkstensberggrunden och närheten till havet påverkar vegetationen. Tallen gynnas eftersom 

gran föredrar surare marker. Den hårda vinden och det tunna jordtäcket har skapat senvuxna, 

låga tallar med hårt och tungt virke. Trädhöjden ligger i regel under 15 meter (Martinsson, 

2001). 

 Det tunna jordlagret och en ständig försaltning från havet gör att det tar lång tid för 

vegetation att etablera sig på de områden som, på grund av landhöjningen, nyligen stigit upp 

över havet. Men eftersom klappern ständigt vittrar sönder i mindre partiklar ger detta ändå 

förutsättningar för växter att etablera sig. De första växterna måste vara salt- och vindtåliga. 

Växtligheten i sig skapar så småningom en jordmån där även buskar och till sist träd kan 

etablera sig.  Eftersom stora delar av öns enbuskar ständigt utsätts för hård betning av fåren 

blir de extremt senvuxna och kan bli upp till 300 år gamla (Martinsson, 2001; Svantesson, 

2004). 

 

2.2 Beskrivning och analys av studieområdets naturlandskap 

2.2.1 Allmän beskrivning  

Studieområdet har egentligen få delar som inte är påverkade av människan. Vi kan dock 

påvisa några intressanta exempel på hur naturen och dess krafter skapat grunden för områdets 

vackra och säregna landskap. Detta har sin tur gett förutsättningarna för människornas liv och 

verksamhet här. Områdets naturlandskap och dess kulturlandskap är alltså beroende av 

varandra och samspelar. Studieområdet domineras av antingen hällmark med ett tunt täcke av 

vad vi tolkar som vittringsjord eller svallsediment, oftast i form av klappersten. Enligt 

 

Figur 5. Alvarmark väster om Hammars gård. Koordinater: N 6424507, 

E 745578 (SWEREF99) taget mot Ö, 2013-04-19. 
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jordartskartan finns det få moränavlagringar i vårt område. Detta stämmer också enligt våra 

egna iakttagelser och vi kan konstatera att de antagligen spolats bort tidigt av vågorna och 

ligger på havets botten. Hällmarken, bestående av kalksten, och det tunna näringsfattiga 

jordtäcket har tillsammans med fårbetet skapat en landskapstyp som man brukar kalla alvar 

eller alvarmark. Alvarmark är öppen, gräs, ört eller lavbeklädd med endast enstaka buskar 

eller mindre träd. Vårt studieområde består av stora arealer öppen alvarmark. Endast i 

sprickor, där ett tjockare lager jord kunnat ansamlas växer enbuskar eller små tallar. 

  

 

 

2.2.2 Klintängarna och Limmorträsk 

I västra delen av vårt område ligger Klintängarna (eller Klintänget) och nedanför mot väster 

breder Limmorträsk ut sig. Limmorträsk var fram till tidig järnålder en havsvik och därefter 

en grund insjö fram till 1800-talets slut (Lantmäteriet, i2012/921; Öhrman, 1996). De två 

stora klintarna, som gett området dess namn, är ca 15 meter höga. Den södra har en brant ca 

10 meter hög klippvägg ner mot den nedanliggande låglänta marken och Limmorträsk. 

Eftersom klintarna vetter mot väster, bort från havet så krävdes det lite geomorfologiskt 

detektivarbete för att förklara bildandet. Enligt höjdkartor över området hade grunden till 

Figur 6. Jordartsfördelning inom studieområdet. Källa: SGU, 2013. 
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dessa klintar stigit och nått havsytan för mellan 5 000 och 6 000 år sedan.  På höjdkartorna 

kan man också se att bredvid detta landområdes västra del var det länge hav medan den östra 

delen tidigt steg upp ur havet (Lantmäteriet, i2012/921). Vi tolkar det som att detta är de 

geomorfologiska förutsättningarna för denna klintbildning: Havets vågor som under en lång 

tid nått landområdets västra del har fått kalkstenen att erodera. De delar av kalkstenen som 

också innehöll mer beständig revkalksten har blivit kvar. Berggrundens lutning har gjort att 

kalkstenen kunnat angripas mer ovan ifrån och höga abrasionsväggar kunde skapas – våra 

klintar. I och med landhöjningen ligger nu klintarna ca 2,5 km från östra (nuvarande) kusten. 

 

 

Öster om klintarna finns några rundslipade bara hällar, som vi tolkar som spår av inlandsisen. 

Som nämnts verkar området lida brist på isavlagringar men ett tjockt lager av moränmärgel 

finns dock i det som idag är Limmorträsk. Enligt Martinsson (2001) och SGU:s jordartskarta 

(se Figur 6) ska detta, på sina ställen vara upp till 10 meter (Martinsson, 2001; SGU, 2013). 

Nedanför klinten, precis innan sankmarken finns också en hel del klappersten. Enligt våra 

iakttagelser, finns det svallsediment i större mängd än vad jordartskartan visar. Vi tolkar det 

som att det som brutits loss från klinten har svallats, ansamlats och länge utgjort 

Limmorträsks strandkant.  

 Majoriteten av Limmorträsk betecknas som ett kärr, och enligt Martinsson (2001) kan 

även delar av det betraktas som källmyr. Enligt både Martinsson (2001) och SGU:s 

jordartskarta täcks Limmorträsk delvis av ett tunt lager av torv. Torv är hårt packade 

avlagringar av döda växter som på grund av den sanka markens ständiga syrebrist bryts ner 

mycket långsamt. Floran vid klintängarna beskrivs som unik och mycket artrik i litteraturen 

Figur 7. Den södra klinten med Limmorträsk som breder ut sig nedanför. 

Koordinater: N 6423863, E 744431 (SWEREF99) taget mot SSV, 2013-04-21. 
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(Martinsson, 2001; Porsne & Rosén, 2007) Vi har valt att inte fokusera mer på detta framför 

allt för att det är svårt att göra botaniska observationer så tidigt på våren. Vi lade dock märke 

till all vildhassel som växer här. Detta har tydligen skapat förutsättningar för den mycket 

sällsynta nötkråkan som är helt beroende av hassel (Martinsson, 2001). Familjen Aronsson 

(Hammars) som äger stora delar av Klintängarna har fått bidrag av länsstyrelsen för att röja 

undan tallskog och bevara hasseln (Aronsson, 2013-05-28). 

2.2.3 Raukbildning 

Det går att hitta en del raukformationer inom studieområdet. Några syns vid stranden och har 

bildats samtidigt som Fårös övriga strandraukar, exempelvis vid Langhammars. Men även 

längre uppe på land, på åkermark och inne i skogen, hittade vi en hel del tydliga 

raukbildningar. Dessa raukar har naturligtvis också skapats vid stranden men på grund av 

landhöjningen hamnat långt uppe på land. Raukarna mitt ute på åkern ovanför Hammars gård 

ligger ca 10 meter över nuvarande havsnivå. Om landhöjningen är ca 3 mm per år bör 

raukarna ha bildats för drygt 3 000 år sedan. Detta är förutsatt att de bildades efter senaste 

nedisningen. Eftersom raukar bildas av hårdare berg än det omgivande, i det här fallet 

revkalksten, kan man anta att raukarna och berggrunden närmast består av stora delar 

revkalksten. 

 

 

Figur 8. Raukar på åkermark vid Hammars gård, ca 10 m över dagens havsnivå. 

Koordinater: N 6424812, E 746161 (SWEREF99) taget mot Ö, 2013-04-20. 
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2.5.4 Kustformationer och fossila strandvallar 

En tydlig effekt av landhöjningen i kombination med den starka erosionseffekt som havet 

utövar på Fårö är de spår av tidigare kustformationer som kan observeras på flera håll i 

området. Strandvallar, så som de tidigare beskrivits, finns på många ställen. Bland annat i 

skogen öster om stora vägen, i skogen öster om Hammars gård och ner mot stranden finns 

tydliga terrassliknande formationer som löper genom landskapet, skapade av vågerosionen då 

detta tidigare var kustlinje. 

 Dagens kustlinje består mest av klappersten, som är ca 2 cm – 2 dm i diameter. Det finns 

även ett par avsnitt där stranden består av större block. Strax öster om fiskeläget nedanför 

Hammars finns en del klintbildning, och det mer framträdande längre söderut längs kusten. 

Det kan observeras genom att det är branta klippor, bitvis med överhäng, som vetter ut mot 

havet, och spruckit upp på vissa ställen så att stora stenblock fallit ned. Många av brotten ser 

färska ut och borde ha uppstått relativt nyligen. Under vårt fältarbete låg havsnivån under det 

normala, och stenplattformen (eller ”pallen” som det heter på gotländska) som ofta ligger 

strax under havsytan var då väl synlig längs stora delar av stranden. 

Figur 9. Bergartskarta över studieområdet. Revkalkstenen vid Hammars gård i öster finns ej med 

i SGU:s data. Källa: SGU, 2013 
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Figur 10. Strandvall av klappersten vid Hammars fiskeläge. 

Koordinater: N 6425331, E 746680 (SWEREF99) taget mot N, 

2013-04-20. 

Figur 11. Block t.v. nedrasade från klint t.h. Koordinater: N 

6424277, E 747104 (SWEREF99) taget mot S, 2013-04-20. 
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3. KULTURLANDSKAPET 

3.1 Allmän beskrivning av kulturlandskapet på Fårö 

Det karga Fårölandskapet är inte bara ett resultat av naturens krafter. Människan har sedan 

bronsåldern nyttjat, bearbetat och förändrat landskapet till vad det är idag. Framför allt har 

den kraftiga förekomsten av betande får tillsammans med den magra och tunna jorden skapat 

det öppna och artrika kulturlandskapet vi nu ser. Fårö har bibehållit ett mycket ålderdomligt 

kulturlandskap om man jämför med resten av Gotland. Det sägs att Fårö är ett Gotland i 

miniatyr. Och om detta stämmer borde man kunna få en bild av hur det gotländska landskapet 

såg ut innan jordbruksomvandlingen och industrialiseringen i slutet av 1800-talet och 1900-

talet radikalt förändrade det. Ön har kvar småskaligheten med små åkrar, spridd bebyggelse 

omgivna av beteshagar och gles tallskog. En förklaring är att det karga Fårö inte haft samma 

möjligheter för ett modernt storskaligt jordbruk eller haft ekonomiska resurser för stora 

ombyggnationer eller omdaningar av landskapet (Jonsson & Lindquist, 2002). 

3.1.1 Tidig bosättning och arkeologi 

Fårö tillhör de delar av Gotland som höjde sig sist ur havet. Det finns därför få fynd av 

aktivitet på ön från stenåldern. De äldsta fornlämningarna är gravrösen som daterats till äldre 

bronsålder, ca 1500 f.kr.  De flesta bronsåldersrösen har anlagts på höjder som är över 20 

meter. Bronsålderrösen dateras främst utifrån sin storlek eftersom de är större än 

järnåldersrösen (Östergren, 2004; Riksantikvarieämbetet, 2013). 

Figur 13. Den delvis torrlagda kustplattformen eller ”pallen” vid stranden nedanför 

Hammars gård. Koordinater: N 6425182, E 746404 (SWEREF99) taget mot SO, 2013-04-20. 
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 Under bronsåldern fick Fårö också de första permanenta bosättningarna. Fårö var då ett 

lövskogsbeklätt skärgårdslandskap. Man har hittat exempel på fossila åkrar, från den tiden, 

framför allt på södra delen av ön. Men troligen var säljakt, fiske och boskapsskötsel den 

viktigaste grunden i ekonomin. Fynd visar också att man haft omfattande handelskontakter 

precis som övriga Gotland.  Fårö har alltså inte varit ett isolerat område. Från yngre 

bronsålder finns också ett tiotal skeppssättningar bevarade. De flesta är inte utgrävda 

(Östergren, 2004). 

 Bebyggelsen verkar ha expanderat under järnåldern (500 f.kr.-1000 e.kr.). Vid tiden för 

Kristi födelse hade Fårö vuxit ihop till två stora öar. I och med att landet höjde sig anlades 

gravar och boplatser på allt lägre nivåer. Arkeologer har hittat gravar från både bronsåldern 

och järnåldern på samma plats vilket tyder på en mycket lång boplatskontinuitet. Utsökta 

gravfynd från Kristi födelse och fram till vikingatiden kan tyda på att Fårö, under denna 

period, var ett välbeställt samhälle, som ägnade sig åt långväga handel och utsökt 

metallsmide. Under järnåldern blev jordbruket allt viktigare och nu skapades den bebyggelse 

som har präglat Gotland och Fårö fram in i 1800-talet.  

 På Gotland och Fårö utvecklades aldrig byar som på fastlandet. Bebyggelseenheterna var 

nästan alltid ensamgårdar, ägda av en familj eller släkt (Wastenson & Helmfrid, 1994; 

Jonsson & Lindquist, 2002). Järnåldersgårdarna på Fårö bestod troligen av två till tre hus med 

både stall och boningshus. Ägorna delades in i inägor och utmarker. Vid denna tidpunkt 

började man också stalla djuren och samla in gödsel som näring till de magra åkrarna. Idag är 

många av järnålderns gamla gårdar borta. Någon gång under medeltiden flyttades de från de 

inre delarna till dagen läge närmare kusten. Detta kan ha många orsaker. En kan vara att 

landhöjningen gjorde att gårdarna hamnade alltför långt från kusten och det mycket viktiga 

fisket och säljakten (Öhrman, 1996). En annan teori är att den gamla marken utarmats under 

medeltidens gång på grund av befolkningsökning och allt för intensivt utnyttjande av de 

magra jordarna, med framför allt ett mycket hårt betestryck (Östergren, 2004). 

3.1.2 Jordbrukets vidare utveckling på Fårö 

Jordbruket på Fårö karaktäriseras av de tunna, steniga och näringsfattiga jordar, vilka är 

svårodlade och endast ger en mycket låg avkastning. Det finns skriftliga belägg för Fårös 

markanvändning från 1600-talet och framåt som stödjer detta (Öhrman, 1996). Fårö beskrivs i 

1692 års skatteläggningskarta som ett landskap med ett ”slätt tillståndh som är ett högt och 

magert landh aff Kalckberg och uppkastad sandör med intet särledes muhlbete utan för får” 

(Östergren, 2004, s. 42). Även Linné beskrev Fåröjordarna från sin vistelse där under 1740-

talet: ”Åkrarna sågo här ut som revlar eller strander av idel kalkklapper, att man näppeligen 

såg någon swartmylla utom den hautern [tång] som var blandad med klappern” (Linneus, 

1977, s. 189).  

 Det var alltså inte mycket Fåröbönderna kunde odla, men den så kallade Gotlandsrågen, 

hade anpassat sig till Gotlands och Fårös karga förutsättningar och kunde ge utdelning även 

på de allra stenigaste åkrarna. Och Linné berättar förvånat att ”…icke dess mindre växte rågen 

här ganska härlig…” (Linneus, 1977 s. 189).  Förutom råg odlades på Fårö även potatis och 

andra rotfrukter. Avkastningen var som bäst 1:3 och åkrarnas bördighet berodde dessutom på 

en ständig tillförsel av näring i form av gödsel. Det finns ett uttryck som lyder ”äng är åkers 
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moder”, och med det menas att åkern är beroende av ängen på så vis att ängen ger vinterfoder 

(hö) till boskapen, vilka i sin tur producerar gödsel som läggs på åkern.  

 Bönderna använde sig även av fosfor- och kväverik tång från havet, så kallad släke, som 

de först rötade innan de spred ut på åkern. Linné verkar anse att detta är intressant eftersom 

han gör en lång utläggning av vilka olika släkesorter som finns och vilken kvalitet dessa har 

(Linneus, 1977 s. 189). Släkebruket var praxis för alla bönder ända fram till det 

industrialiserade jordbruket gjorde sitt intåg. Men även idag finns det bönder som fortfarande 

använder sig av släke i sitt jordbruk, särskilt de som satsar på en ekologisk produktion och 

därmed försöker undvika handelsgödsel. Tillförseln av stallgödsel och släke har till stor del 

byggt upp den mylla som finns på Fårö (Ohlsson, 2001). Samtidigt kan man konstatera att det 

krävdes en viss areal äng för att upprätthålla en åker, och åkern var därmed helt beroende av 

ängarna (Ohlsson, 2001). Man kan dra slutsatsen att det i stor utsträckning har varit ängsmark 

och betesmark som har varit de bärande pelarna i Fårös jordbruk. 

 Vid sidan av det betydelsefulla åkerbruket, har djurhållningen utgjort det andra benet att 

stå på i Fårös jordbruk. Fåröbönderna höll sig med både häst och kor. Hästen var högt 

värderad som dragdjur i jordbruket och korna försåg gårdarna med mjölk och kött. Men det 

mest betydelsefulla djuret var kanske ändå fåret. Fåren har funnits på ön kanske ända sedan 

bronsåldern, och har alltså haft lång tid på sig att anpassa sig till de magra jordarna och det 

bistra klimatet, vilket har gjort dem mycket härdiga gentemot hunger och kyla. Fåren 

producerade varken särskilt mycket kött eller mjölk, men hade många andra fördelar. Dels 

kunde de nyttja marken även efter kornas framfart och på otillgängliga och karga områden, 

vilket möjliggjorde för bonden att utnyttja sin mark till dess fulla potential. Dels hade de högt 

eftertraktade skinn med riklig ull, som man använde till textiltillverkning. Under 1950- och 

60-talen gick mycket av skinnen på export till modeindustrin. Detta utgjorde en avsevärd 

sidoinkomst för bönderna och pälsfåraveln var därmed en etablerad jordbrukssyssla (Ohlsson, 

2001).  

 

 Figur 14. Typiskt 

Gotlandsfår. Koordinater: 

N 6428623, E 745994 

(SWEREF99) taget mot Ö, 

2013-04-19. 
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Även våtmarkerna och insjöarna har spelat en stor roll lantbruket på Fårö. Här fick man fisk, 

ag till taken, bete, foder och färskvatten till djur och, om brunn saknades, även till människor. 

Många gårdar ägde hela eller delar av våtmarkerna och insjöarna, eller så hade de rättigheter 

till agslåtter eller fiske i delar av dessa (Öhrman 1996).  

 På grund av befolkningsökning, industrialisering och det moderna jordbrukets framväxt i 

slutet av 1800-talet växte efterfrågan på ny jordbruksmark fram. Runt om i hela landet 

utdikades och torrlades sjöar och våtmarker, så även på Gotland. Omfattningen av 

utdikningen på Fårö är dock inte lika omfattande som på Gotland utan Fårö har behållit 

många av sina grunda insjöar. Överlag påverkade inte övriga Sveriges jordbruksrevolution 

Fårö nämnvärt. Åkermarkerna var för små för de nya maskinerna i det storskaliga jordbruket 

(Öhrman, 1996). 

3.1.4 Andra resurser och ekonomiska förutsättningar 

Eftersom Fåröborna inte fullt ut kunde livnära sig på jordbruk har småskalighet och 

mångsyssleri länge präglat ön. Fiske, jakt, kalkbränning och annat lönearbete har utgjort ett 

viktigt komplement i befolkningens försörjning (Östergren, 1999).  

 Fisket har varit en betydelsefull binäring sedan människan först satte sin fot på Fårö. 

Särskilt strömmingsfiske har varit dominerande under långa perioder. Under vikingatiden var 

det till och med den viktigaste matvaran, men senare tog kött från landlevande djur över den 

rollen. Hur dominerande strömmingen var blir tydligt då det finns 17 benämningar på olika 

sorters strömming på Fårö (Larsson, 2001, s. 105).  

Man har även fiskat torsk, flundra, ål, id, och gäddor i insjöarna. Lax har framförallt fiskats de 

senaste 100 åren. Sedan 50-talet har dock fiskenäringen gradvis minskat, och många ägnar sig 

åt fiske idag enbart för nöjes skull (Larsson, 2001). 

 Fågeljakt har också bedrivits under lång tid, vilket också Linné beskriver i sin skildring 

(Linneus, 1977 s. 191).  Sjöfåglarna var förr ett viktigt komplement till den övriga födan. 

Tidigare användes fågelsnaror, en ganska inhuman jaktmetod då man lägger snaror på 

havsbottnen för att dykande fåglar ska fastna och drunkna, men detta förbjöds 1868. Alfåglar 

jagades i stor omfattning, tusentals sköts varje år då de fanns i stora mängder runt Fårös kuster 

under vinterhalvåret. Fågelägg plockades också, och kunde användas till pannkakor eller 

säljas. Även idag jagas fågel på Fårö, bl.a. änder, grågäss och fasan. Liksom fisket sker detta 

mest för nöjes skull (Ohlsson, 2001, s. 125-132). 

 På Fårö bedrevs också en omfattande säljakt, som också avtagit och i princip försvunnit 

de senaste hundra åren (Olsson, 2001). Jakt av hare, kanin och räv har också förekommit, och 

även om sådan jakt fortfarande kan förekomma så har betydelsen för försörjningen mer eller 

mindre upphört (Ohlsson, 2001, s. 125-132).  

3.1.5 Bebyggelse 

Bebyggelsen på Fårö bestod fram till 1700-talet mest av trähus som idag är borta. Under 

1700-talet övergick man till att bygga sina hus i sten. På Gotland och i andra delar av Sverige 

fick man skattelättnader om man ersatte sina trähus med stenhus. Minimering av brandrisk var 

en anledning. På Gotland behövdes också allt trä till kalkframställningen (Jonsson & 

Lindquist, 2002; Östergren, 1999). På Fårö började stenhusbyggande tidigare än på storön, 
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vilket Linné också noterade (Linneus, 1977 s. 190). Att Fårö överlag lider brist på storväxt 

timmer att använda som virke kan vara en av orsakerna till detta (Östergren, 1999). 

 Ett traditionellt Fåröhus, både bostadshus och ekonomibyggnader, är byggt av kalksten 

som putsats vit eller gråvit av kalkstensputs. Taken täcktes förr av ag. Idag finns 

förhållandevis många agtak kvar på Fårö om man jämför med resten av Gotland. En vanlig 

sorts ekonomibyggnad, fortfarande utspridda här och där i landskapet är lambgiftar, en öppen 

byggnad där fåren kan söka skydd (Jonsson & Lindquist, 2002). 

 Ett annat mycket karaktäristiskt inslag i kulturlandskapet är alla stenmurar. Murarnas 

funktion var att markera ägandegränser men också för att hålla fåren kvar på det landområde 

som för tillfället avsatts som betesmark, och inte äta upp det som växte på exempelvis 

ängsmarken. Pengar till reparation av murar kan idag också sökas. Vissa landskapstypers 

bevarande har blivit ett viktigt inslag i hela Europas jordbrukspolitik. Idag kan man ansöka 

om EU-bidrag för att man håller betesmark öppen med får, vilket en del Fåröbönder gör 

(Östergren, 1999). 

 Ytterligare ett vanligt landskapselement på Fårö är de många väderkvarnar som finns 

utspridda över ön. De flesta ägs idag privat och är kostsamma att underhålla, vilket leder till 

att många står i förfall (Olofsson, 2013-04-19). 

3.1.6 Turismen på Gotland och Fårö 

Den moderna turismen startade i Sverige under slutet av 1800-talet. Turismen till Gotland 

kom igång tidigt men folk besökte mest Visby och området närmast söderut. De första 

turistguiderna från Fårö är från början av 1900-talet och beskriver den säregna naturen med 

bland annat raukar och Ulla Haus flygsandfält. Badturismen kom igång relativt sent på Fårö. 

Sandstränderna söder om Visby lockade mer. Ett turisthotell med restaurang byggdes dock 

vid den långa sandstranden vid Sudersand och utvecklades snart till ett välbesökt badhotell. 

Efter att man inför två veckors lagstadgad semester under 30-talet började många 

friluftsintresserade familjer komma till Fårö, de flesta tog sig fram i landskapet med cykel.  

 Under 60-talet kom nästa stora uppsving. En rejäl satsning på reklam, nya bekväma 

Gotlandsfärjor och allmän förbättrad kommunikation med Visby kan ha varit orsaken 

(Nyström, 2001). Samtidigt började också allt fler icke-Fåröbor att köpa tomter och anlägga 

fritidshus. Det ökande trycket från turister som vill skaffa fritidshus har ökat år från år. De 

senaste åren har fastighetspriserna i vissa områden stigit enormt mycket. Detta har lett till en 

del konsekvenser för fåröbor, som till exempel höjd fastighetsskatt och svårigheter att själva 

förvärva fastigheter (Östergren, 1999). Idag har Fårö blivit en utpräglad turist-ö med ca 

300 000 besökare per säsong (Östergren, 2001). Samtidigt har den bofasta befolkningen 

sjunkit och idag finns det fler hus på Fårö som ägs av turister än av bofasta (ibid.).  

 Sedan 60-talet har Fårö också varit något av en kändis-ö. Olof Palme och hans familj 

hade (och har fortfarande) sommarbostad här. Ingmar Bergman bosatte sig på sydvästra Fårö 

under delar av året och många av hans filmer spelades in här. I och med Bergmans 

berömmelse har det så småningom utvecklats något som man skulle kunna kalla 

Bergmanturism. Folk från hela världen ville uppleva de platser som de kända filmerna var 

inspelade på. De kanske också ville få chansen att se den store ”demon-regissören” i egen hög 

person. Efter Bergmans död, 2007, har hans filmverksamhet mer officiellt blivit en del av 

turismen. I den gamla nedlagda skolan vid kyrkan har man startat ett Bergmancenter med 
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museum och andra aktiviteter. Varje sommar arrangeras Bergmanveckor med föreläsningar, 

kurser och filmvisning (Bergmancenter på Fårö, 2013). 

 

 

 

 

 

 

3.2 Beskrivning och analys av studieområdets kulturlandskap 

3.2.1 Allmän beskrivning 

Hammarsområdet kan sägas vara starkt påverkat av jordbruksaktivitet. Vi tolkar det alltjämt 

öppna landskapet som ett resultat av betande får och annat brukande av jorden. Överallt finns 

fårspillning och kalkstensmurar som vittnar om att lammen verkar vara områdets viktigaste 

invånare, förutom Hammarsborna.  Bara vid ett fåtal gårdar sjuder det av liv; dofter och ljud 

från djur, motorbuller från jordbruksredskap. Annars är det tomt och väldigt stillsamt runt de 

gamla gårdarna. 

3.2.2 Fornlämningar inom området 

En av de mer utmärkande fornlämningarna som vi studerade i området är ett stort stenröse (15 

m diameter) högst upp på den södra klinten (Fårö 64:1). Riksantikvarieämbetet (2013) daterar 

detta till bronsåldern och det är därmed ett av två bronsåldersrösen som finns inom vårt 

område. Storleken gör att vi inte har någon anledning att betvivla dateringen. 

Bronsåldersrösen är i regel mycket större än de rösen som anlades under järnåldern 

(Östergren, 2004). Dateringen stämmer också överens med placeringen, klintens högsta topp 

på runt 15 meter låg då minst 6 meter över havsytan. Limmorträsk var då en stor havsvik och 

platsen måste ha varit lätt att nå med båt (Lantmäteriet 2013, Riksantikvarieämbetet, 2013).  

 

Figur 15. Bergmancentret vid Fårö kyrka. 6427177, 745076 (SWEREF99). Källa: 

Visit Gotland (2010). 
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Bredvid röset finns stensättningar (Fårö 64:2-3) som Riksantikvarieämbetet (2013) daterar till 

järnålder. Stora delar av stensättningarna är borta eller överväxta och det är svårt för oss att 

göra en annan datering eller spekulera om dess karaktär. Det man kan konstatera är att den 

höga klinten verkar ha varit någon typ av centrum, kanske en kultplats. Känslan man får när 

man står högst upp på klintarna och blickar ut över Limmorträsk är stark. Om fler personer 

kände till platsen tror vi att en hel del skulle vilja gifta sig, döpa sina barn eller har 

minnesstunder just här.  

 Figur 17. 

Skeppssättningen vid 

Friggars. Fårö 55:1 

Koordinater: N 

6425100, E 745424 

(SWEREF99) taget 

mot V, 2013-04-23. 

Figur 16. Bronsåldersröset högst upp på den södra klinten vid 

Limmorträsk. Fårö 64:1 Koordinater: N 6423783, E 744537 

(SWEREF99) taget mot SO, 2013-04-20. 
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En annan mycket gammal och fascinerande fornlämning är den stora och mycket välbevarade 

skeppssättningen som ligger bakom Friggars gård (Fårö 55:1). De flesta skeppsättningarna är 

från järnåldern men Riksantikvarieämbetet (2013) daterar skeppssättningen till yngre 

bronsålder. Endast ett trettiotal skeppssättningar känner man från bronsåldern, de flesta från 

Gotland (Burenhult, 2000). Den 16 meter långa och tre meter breda konstruktionen har 

placerats högt i landskapet, på en forntida strandvall. Höjdkartan bekräftar att området fanns 

över havsnivån även under bronsåldern (Lantmäteriet, 2013). Den höga strandvallen alldeles i 

närheten av havet bör också ha varit idealt för samling, handel, kult och begravning.  

 Precis norr om Limmorträsk finns en anhopning av intressanta fornminnen. Ett 20-tal 

husgrunder, och rester av hägnadssystem (Fårö 118:1-5) tyder på en gammal bebyggelse och 

livlig aktivitet. Några hundra meter längre norrut, precis på gränsen av vårt område återfinns 

ett 50x30 meter stort gravfält (Fårö 53:1) som verkar ha använts under lång tid 

(Riksantikvarieämbetet, 2013). Kanske var det här några av områdets ursprungliga gårdar låg. 

Kanske blev gravfältet ett nytt viktigt religiöst centrum för stora delar av Fårö under 

järnåldern. Tyvärr har inga ordentliga undersökningar av dessa fornfynd har gjorts. 

  

 

 

 

 

 

3.2.3 Jordbruket och gårdarna fram till idag 

På den äldsta Fårökartan från 1692 fanns dagens huvudgårdar - Hammars, Friggars och 

Verkegårds - närvarande i vårt studieområde.  Ägorna som tillhör Friggars var dock utan 

bebyggelse. Någon gång har den stora familjegården flyttats till Avanäset. På laga 

skifteskartan från 1829 saknar Friggars ägor fortfarande bebyggelse. Den nuvarande gården 

byggdes upp igen i studieområdet först i mitten av 1800-talet (Öhrman, 1996; Östergren, 

2004). Sedan 1700-talet har huvudgårdarna succesivt styckats av. Befolkningsökningen 

skapade ett behov av att gårdarnas ägor skulle utvidgas och landhöjningen gjorde att mer 

odlingsbar mark blev tillgänglig. Ibland hamnade ägorna långt från huvudgården. Hammars 

skaffade sig tidigt ägor uppe vid Avanäset och nya gårdar med namnet Hammars byggdes 

(Östergren, 2004).  

 

Figur 18. Fornminneskarta som visar studieområdet under bronsåldern, då stora delar av den 

nuvarande marken fortfarande låg under havsytan. Tre fornlämningar - två stenrösen och en 

skeppssättning - i området tros härstamma från den här tiden vilket tyder på tidig bosättning här. 

Källa: Riksantikvarieämbetet, 2013; © Lantmäteriet, i2012/921 
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Figur 20. Ursprungsgården i Hammars tillhörande familjen Aronsson. 

Koordinater: N 6424965, E 746194 taget mot S, 2013-04-20. 

Figur 19. Fornminneskarta som visar studieområdet under vikingatiden (yngre järnåldern). 

Det går att hitta fler fornminnen från denna tid i landskapet idag, allt från gamla husgrunder 

och hägnadssystem till ett gravfält och en hamnplats. Källa: Riksantikvarieämbetet, 2013; © 

Lantmäteriet, i2012/921 
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3.2.3 Jordbruket och gårdarna fram till idag 

Studieområdets jordbruk verkar under lång tid ha varit typisk för Fårö i stort med 

småskalighet och mångsidighet. Bönderna här har bedrivit spannmåls- eller potatisodling på 

de magra åkrarna. Man har också haft hästar, kor, höns och framför allt får. De magra 

jordarna är påtagliga även i de historiska källorna. Lantmätaren beskrev i 

skatteläggningskartan från 1690-talet ett totalt kalt och avbetat landskap söder om Fårö kyrka 

ända fram till Ryssnäs. Söder om kyrkan fanns ”slätt och obeväxt land, strandör och flisor” 

(Öhrman, 1996 s. 75). Vid Hammars gård fanns ”alldeles oduglig utmark med backar och 

kalkberg, uppkastad flis och strandör” (ibid). Enligt samma skattekarta så fanns det dock en 

hel del brukbar åkermark och ängsmark som hörde till gårdarna men mycket lite skog.  

 De största ängsmarkerna låg ner mot Limmorträsk. Hammars ägde stora delar av denna 

äng, som kallades Limmor äng. Den beskrivs i jordeboken från 1690-talet som en vall 

bevuxen med hassel. Ett fåtal av Fårös ängar hävdas idag. Enligt Öhrman (1996) är klintänget 

ett undantag. Och enligt Ohlsson (2001) finns det vid Limmorträsk fortfarande vackra 

hävdade lövängar.  Detta stämmer dock inte längre. Ängarna vid klinten har inte slagits på 

över 10 år utan betas bara (Aronsson, 2013-05-28). Det gamla lövänget väster om Verkegårds 

har vuxit igen fullständigt (Olsson, 2013-04-23).  

 Limmorträsk var också en viktig sötvattentäkt för dricksvatten och bevattning. På laga 

skiftekartan från 1829 kan man se sträng från en väg ner till sjön (se Figur 42 i appendix). 

Enligt ortsbefolkningen är detta en allmänning ner till vattnet som skapades för att alla skulle 

få tillgång till stranden (Werkelin 2013-04-23). Limmorträsk utdikades 1894-95 nere vid 

Dämba för att skapa mer odlingsbar åker. Detta kan dock ses som ett misslyckande eftersom 

det inte blev tillräckligt torrt. Istället skapade man en stor våtmark, utan egentligen ekonomisk 

nytta, förutom en del ny betesmark och agtäckt för taken.  

 

 

Figur 21. Fårskötsel vid Werkelins gård, Verkegards, samt 

lambgift med agtak i bakgrunden, Koordinater: N 6424592, E 

744872. Taget mot NO, 2013-04-20. 
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Inom studieområdet har gårdarna haft varsin tilldelad släklott, alltså en maxgräns för hur 

mycket släke man fick ta upp och var. Verkegårds tog sin släke vid kyrkviken medan 

Hammars och Friggars hämtade sin vid fiskeläget nedanför Hammars gård. Endast en 

fårbonde som vi talade med tar upp och sprider ut släken på sina åkrar. Alla snäckor som 

kommer med upp sorterar han ur och ger till hönsen (Werkelin, 2013-04-22).  

 Idag verkar det vara svårt för invånarna att försörja sig enbart på jordbruket. De få som 

sysslar med jordbruk måste ha bisysslor för att få det att gå runt ekonomiskt. Det är idag 

endast familjen Broman på Friggars som bedriver ett omfattande jordbruk i studieområdet. De 

andra gårdarna har endast ett fåtal djur, höns och får eller arrenderar ut sina ägor. En bonde 

från Dämba arrenderar exempelvis Hammars mark, och använder den till fårbete och odling. 

Idag förekommer ingen spannmålsodling för försäljning eller för människoföda, bara råg, 

korn och havre för djurfoder. En möjlig bi-inkomstkälla är EU-bidrag som man kan bli 

beviljad om man aktivt bevarar hotade kulturlandskapstyper. I vårt studieområde är det mest 

vanliga att man får bidrag för att hålla marken betad. Man måste då ansöka för olika typer av 

betesmark, och det är mycket noga att man uppfyller alla krav. Ibland kommer det ut 

kontrollanter för att se till att allt går rätt till väga (Aronsson, 2013-04-20).  

3.2.4 Andra resurser och ekonomiska förutsättningar 

Fisket har varit en viktig del av ekonomin även inom studieområdet. Alla som ägde mark 

hade del i de två fiskelägena nere vid havet. Huvudgårdarna Hammars och Friggars delade på 

det södra fiskeläget och Verkegårds hade del i det norra. Många Fåröpojkar tog arbete på 

större fiskebåtar. Alf Olsson fiskade i sin ungdom ända borta i Danzigviken (Olsson, 2013-04-

23).  

Figur 22. Släke på Werkelins gård, Verkegards. Koordinater: N 6424592, E 744872 

(SWEREF99). Taget mot N, 2013-04-22. 
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 Idag ägnar sig invånarna i området endast åt hobbyfiske. De gamla båtarna tjäras 

fortfarande och underhålls men verkar användas sparsamt. Några plastbåtar som enligt 

Aronsson (2013-04-20) tillhör sommargäster verkar vara mer använda. En anledning till det 

sparsamma fiskande av den bofasta befolkningen torde vara att många av dem börjar bli till 

åren. Ingen som vi pratade med kände till om det förekom jakt idag. ”Förr kunde folk gå ut 

för att jaga en och annan räv eller hare men det förekommer nog inte nu för tiden” (Olofsson 

2014-04-19). 

 

 

Figur 23. Historiska fotografier från 30-talet på Hammars fiskeläge. Källa: Gotlands museum 

Fornsalen, Arkivet (2013). Koordinater: N 6425260, E 746206 (SWEREF99). Tagna mot NV 

och NO. 

Figur 24. Fiskeläget vid 

Hammars idag. Koordinater: 

N 6425260, E 746206 

(SWEREF99). Taget mot SV, 

2013-04-20. 
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Kalk- och tjärproduktionen var tidigare spridd över hela ön. Folk brände kalk och tjära för 

husbehov och försäljning på marknaden. Detta var en viktig sidoinkomst som genererade 

pengar att köpa andra varor för (Nyström, 2001).  

 Vid stranden i södra delen av studieområdet finns ruinerna av en kalkugn. Den användes 

enligt utsago av Familjen Olofsson (Aronsson 2013-04-20). På Herbert Werkelins gård vid 

Verkegårds finns välbevarade rester av både en kalkugn och en tjärdal. Herbert har själv varit 

med och framställt både kalk och tjära (Werkelin, 2013-04-22). Enligt Riksantikvarieämbetet 

(2013) byggdes kalkugnen först på 40-talet och togs ur bruk bara några år senare. Vid den 

tiden började kalkbruken centraliseras till några få storskaliga bruk som slog ut mindre 

konkurrenter. Det blev inte längre lönsamt att producera kalk för husbehov (Nyström, 2001). 

 

 

Figur 26. Rester av 

tjärdal SV om 

Werkelins gård. 

Koordinater: N 

6424417, E 744969 

(SWEREF99). Taget 

mot O, 2013-04-22. 

 

Figur 25. Rester av 

kalkugn SV om 

Werkelins gård. 

Koordinater: N 

6424417, E 744969 

(SWEREF99). Taget 

mot V, 2013-04-22. 
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3.2.5 Bebyggelse och kulturvård 

Bebyggelsen inom studieområdet kan beskrivas som ålderdomlig. De stora vackra gårdarna, 

de flesta byggda på 1800-talet, verkar i princip inte ha genomgått exteriör modernisering 

(Aronsson, 2013-04-20; Olsson 2013-04-23, Olofsson 2013-04-19). På familjen Olofssons 

hus kan man se en avlång utbyggnad rakt bakom huvudfasaden, vilket är typiskt för Fårö 

(Wingård, 2013-04-16). Agtaken har på de flesta byggnaderna ersatts av tegel. Men på en del 

små ekonomibyggnader finns agtaken fortfarande kvar, mycket tack vare de täckating som 

hålls regelbundet, under vilka man samlas i ett täckalag för att lägga nya agtak på byggnader i 

behov av detta. Den gamla vandringströskan vid Verkegårds fick nyligen ett nytt agtak, vilket 

var organiserat av hembygdsföreningen med bidrag av länsstyrelsen (Olsson, 2013-04-23). 

 

Figur 27. Karta över landskapselement som vittnar om vilka resurser som har utnyttjats historiskt 

i studieområdet. Källa: Riksantikvarieämbetet, 2013; © Lantmäteriet, i2012/921 
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En följd av de många djuren på bete är de otaliga stenmurarna som sträcker sig kors och tvärs 

genom hela vårt område. Några är raserade, medan förhållandevis många är intakta och några 

ser helt nyanlagda ut. Det verkar som om stenmurarna tas om hand och lagas. Att sköta 

ägornas alla stenmurar verkar vara en mycket tidskrävande uppgift. Att många murar utgör 

gränser mellan de olika skiften eller står på allmänningar gör nog att Fåröborna ser detta 

delvis som ett gemensamt ansvar.  Det långa mursystemet nere vid Hammars fiskeläger är helt 

nyrestaurerat. Detta gjordes av ett särskilt murläggarlag som också administreras av 

hembygdsföreningen (Aronsson 2013-04-20). 

 

Figur 28. Vandringströska med agtak vid Verkegards. Vandringströska 

är en gotländsk uppfinning. Tröskarna drogs med oxar eller hästar och 

ersatte det tunga arbetet med slaga. Koordinater: N 6425032, E 745097 

(SWEREF99). Taget mot N, 2013-04-20. 
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Det finns tre bevarade väderkvarnar i studieområdet, en vid Friggars och två vid Hammars. 

Ingen har kvar sina vingar.  Friggarskvarnen är sedan ett tiotal år såld och används idag som 

fritidsboende. Kvarnen nedanför den ursprungliga Hammarsgården ägs av familjen Aronsson. 

Den står ej på sin ursprungliga plats utan har blivit hitflyttad, oklart när. Försök har gjorts att 

restaurera den, men detta har misslyckats och just nu är kvarnen kraftigt förfallen.  

 

Kvarnen vid familjen Olofsson var mer eller mindre en ruin fram till 1980 då den 

restaurerades för privata pengar. Ett nytt fungerande trämaskineri tillverkades, enligt gammalt 

hantverkskunnande och vingar sattes upp. Tyvärr använde man inte traditionella typer av tjära 

och färg utan modern plastfärg. Detta gjorde att vingarna ganska tidigt började ruttna och de 

blåste så småningom sönder helt och hållet (Olofsson, 2013-04-19). 

 

 

Figur 29. Stenmurar är ett typiskt landskapselement i studieområdet. 

Koordinater: N 6424724, E 746116 (SWEREF99). Taget mot NO, 

2013-04-24. 

Figur 30. Väderkvarnen 

vid familjen Olofssons 

gård, Hammars. 

Koordinater: N 6424812, 

E 746151 (SWEREF99). 

Taget mot SO, 2013-04-19. 
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 3.2.6 Turism och fritidsboende 

Vi kunde inte märka speciellt mycket av turisterna och fritidsboende under vår vistelse i 

området. Ett och annat folk tomt modernt fritidshus mitt det ålderdomliga landskapet kunde vi 

hitta men även en del av de gamla husen gapade tomma. En allt större del av områdets 

bostadshus verkar befolkas bara på sommaren. Just de tomma husen upplevdes som ett 

problem av de bofasta. ”Det är lite ensamt på vintern” (Wärling, 2013-04-19) och “Snart 

finns vi väl bara kvar som elementpåslagare åt turisterna” (Broman, 2013-04-19) är två 

talande citat. Ett annat problem är den fastighetssplittring som uppstår då gårdarna sålde av 

hus och tomter (Broman 2013-04-19).   

 En del sommargäster upplevdes också som tillfälliga besökare som ställer krav, klagar på 

djurhållning och stänger av gamla allmänna vägar. En del menade att det var störande att 

sommargästerna drog igång stora projekt som de sedan inte fullföljde, och att landskapet 

växte igen som en följd av att de som äger marken bara är där under sommaren och inte sköter 

den. Köer vid färjan och trängsel vid affären var andra upplevda sommarbesvär (Broman 

2013-04-19). 

 Fritidsboendets omfattning är extra tydligt vid Verkegårds som består av tre stora 

sammanlänkande, nästan hopbyggda gårdar. Idag är det bara en gård som ägs av året runt 

boende (Olsson 2013-04-23).   

 Samtidigt uppfattade vi också en positiv syn på turismen, eller att det var skillnad på 

olika typer av turister. Natur-turister och Bergmanturister ansågs vara skötsamma, med goda 

syften för sina besök. Framför allt familjen Olofsson har genom åren blivit utfrågad av många 

nyfikna människor som letat efter Ingmar Bergmans hus (Olofsson, 2013-04-19). 

 

 

 

Figur 31. Modernare fritidshus vid Hammars, 2013-04-19. 
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4. DET DYNAMISKA LANDSKAPET 

 

I denna del presenteras en syntes av det som tidigare behandlats. Vi försöker ge en bred och 

holistisk bild av studieområdets landskap där vi beaktar så många relevanta aspekter som 

möjligt. En grund är att genomgående utgå både från natur- och kulturlandskapet samt 

relationen mellan dem. 

4.1 Klassificering av landskapet 

För att förstå ett landskap är det viktigt att kunna klassificera det på ett begripligt och 

användbart sätt. I vår klassificering har vi försökt att dela upp området efter både geologisk 

marktyp, vegetationstyp och markanvändning. Vi började med att göra en översiktlig 

klassificering över hela området. Här ville vi framför allt visa en grov översikt över vanliga 

marktyper. I den översiktliga klassificeringen (se Figur 32) gör vi ingen skillnad på olika 

typer av jordbruksmark utan skiljer bara på alvarmark och annan öppen mark. Alvarmarken 

definierar vi som mark med inget eller litet jordlager. Den största utbredningen finns i 

området mellan klintängarna och vägen som går österut och sedan längs havet. Öppen mark 

med tjockare jordlager definierar vi som annan öppen mark. De övriga marktyperna är 

följande. 

 Våtmark, varav den största delen finns i Limmorträsk och betecknas som kärr. Som 

komplement till våtmarker har vi även lagt till de tillfälliga våtmarkerna, som vi valt att 

benämna vät, precis som den lokala benämningen. 

Skogsmark är en klass som innefattar all slags skog som förekommer i området. Tätheten 

varierar, vanligtvis är skogen ganska öppen, men på vissa ställen är det väldigt snårigt. Tallen 

dominerar men här växer också höga enbuskar och ett och annat lövträd.  

 Tomtmark är definierat som mark där en fastighet finns, exempelvis en gård. På grund av 

områdets storlek är endast de större, sammanhängande tomtmarkerna markerade. 

 I två något mer storskaliga kartor över västra och östra delen av studieområdetområdet 

har vi försökt att vara mer detaljerade (Figur 33 & 34). Eftersom områdena är mindre har vi 

haft möjlighet att studera dem noggrannare. På dessa kartor skiljer vi på odlad mark, 

ängsmark och övrig brukad mark. Odlad mark finns det lite av, då åkrarna är steniga och det 

mesta man använder dem till är att odla mat åt boskapen. Ängsmark slås för att få foder till 

djuren men är inte plöjd. Att lokalisera ängsmarker i området har varit svårt eftersom det är 

oklart om vissa marker någonsin varit plöjda. Övrig brukad mark klassar vi som en allmän 

jordbruksmark. Det här är mark som på något sätt används av människan eller har använts så 

nyligen att de ännu inte vuxit igen, och det är en ganska stor yta som denna kategori stämmer 

in på. 

 I de två mer detaljerade kartorna har vi även lagt in betesmark. Vi kan konstatera att stora 

arealer nyttjas av Hammarsborna som betesmark, och vi upptäckte flera sådana ställen främst 

genom att det förekom spillning från boskapsdjur på marken. Detta visas på kartan som 

diagonala ränder, då det överlappar flera andra kategorier. Alvarmarken exempelvis lämpar 

sig inte så bra för jordbruk, men fungerar bättre som betesmark, vilket det ofta används som i 

området.  

 I kartan över det östra området ser man strandens karaktär tydligare. Vi har valt följande 

klassificeringar: Klappergrus är sten i storleken 2 mm – 2 cm, och det finns i princip inte i 



 39 

studieområdet, varför denna kategori faller bort på kartan. Klappersten är den vanligaste 

strandtypen och omfattar stenar från 2 cm – 2 dm i diameter. Stenblock finns framförallt på 

två platser längs stranden. Storleken på blocken är generellt 2 dm – 2m. Klintbildning är en 

kategori som innefattar de ytor där klintar bildats, och inkluderar både klintar på någon meter 

och klintar närmare tio meter. Kustplattform eller ”pall” kallas den plattform av berggrunden 

som vanligtvis finns utanför stranden, strax under havsytan. Vid tidpunkten för fältstudierna 

var havsnivån ovanligt låg, och stora delar av platån var blottlagda längs studieområdets 

strand. I området finns några raukar. De mest framträdande är utmarkerade på kartan, och de 

finns både nära stranden och längre inåt landet på olika platser. 

  

 

 

Figur 32. Översiktlig landskapsklassificering av hela studieområdet. © Lantmäteriet, i2012/921 
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Figur 33. Landskapsklassificering av västra delen av studieområdet, från Limmorträsk i V till 

bilvägen i Ö. © Lantmäteriet, i2012/921 
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4.2 Tvärprofil 

Tvärprofilen är dragen för att i så stor utsträckning som möjligt representera det mångsidiga 

landskapet inom studieområdet. Den sträcker sig ca 2 800 meter med början i Limmorträsk i 

väster, över klintängarna och den vidsträckta Alvarmarken, för att sluta vid Hammars gårdar 

vid kusten i öster. Profilen ämnar inte bara fånga karaktäristiska drag för vårt område, så som 

klintarna vid Limmorträsk, utan även en skiftande topografi, där höjdskillnaderna i 

landskapen kommer till uttryck. I vår illustration här har vi valt att ta med klassificeringar från 

sex olika kategorier: bergarter, jordarter, marktyp, vegetationstyp, markanvändning och 

övriga landskapselement (bebyggelse/infrastruktur/raukar). Illustrationen bör ses som en 

symbolisk bild av hur landskapet ser ut i genomskärning längs vår tvärprofil, en bild som är 

både förenklad och överdriven för att bättre illustrera landskapet. 

Figur 34. Landskapsklassificering av tvärprofilen i östra delen av studieområdet, från det 

stora alvarområdet i V till stranden i Ö. © Lantmäteriet, i2012/921 
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4.2.1 Tvärprofilens zoner 

Tvärprofilen kan delas in i olika zoner utifrån drag som kan ses som typiska för de specifika 

områdena. 

 Zon 1 – ”Limmorträsk”; agbevuxen våtmark, sank betesmark, djupt jordlager 

 Zon 2 – ”Klintängarna”; alvarbeklädda, örtrika klintar på nära 20 meters höjd, betesmark 

och odlad mark 

 Zon 3 – Gles tallskog med inslag av odlad mark och våtmark, mindre väg 

 Zon 4 – Glesare skog av tall och enbuskar med bebyggelse i form av ett lambgift och en 

bilväg, revkalksten och rauk 

 Zon 5 – Betad alvarmark 

 Zon 6 – Tätare skog med inslag av våtmark 

 Zon 7 – Bebyggelse i form av Hildings gård inklusive odlad mark och väderkvarn, samt 

större väg, revkalksten och rauk 

 Zon 8 – Äldre strandvallar beklädda med tät, högvuxen tallskog  

 Zon 9 – Strand med tydlig strandvall, mindre väg, samt så kallad ”pall” (platåer av lagrad 

kalksten) längst nere vid vattnet 

Figur 35. Illustration av tvärprofilen. Källa: Lantmäteriet, 2013; SGU, 2013; samt egna 

observationer. Se även Figur 19 i appendix för större bild. 
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4.2.2 Berggrund 

Vi har valt att generalisera berggrunden i tvärprofilen till att endast omfatta tre huvudsakliga 

bergartstyper: lagrad (stratifierad) kalksten, märgel/märgelsten, samt revkalksten. Vi gjorde 

detta trots att vi hade möjlighet att göra en mer noggrann indelning utifrån data från SGU, i 

vilken den lagrade kalkstenen var indelad i undergrupper som oosparit och kalcirudit. Men vi 

bedömer att den detaljnivå vi har valt räcker för att åskådliggöra de fenomen som vi använder 

berggrunden till att förklara. I zon 4 och 7 har vi illustrerat vår teori om hur revkalkstenen är 

representerad i berggrunden. Samlingar av revkalksten i dessa områden kan nämligen förklara 

förekomsten av raukarna. 

4.2.3 Jordarter 

Också för att kartlägga jordartsfördelningen i vårt område har vi använt oss av jordartsdata 

från SGU. Något vi upptäckte när vi jämförde SGUs data med våra egna observationer var att 

deras data inte alltid överensstämmer med verkligheten. Därför har vi använt oss av 

jordartsdata som utgångspunkt i utformandet av vår tvärprofil, men på vissa områden justerat 

den något enligt våra egna observationer. Vad gäller jorddjupet har vi utgått från att SGUs 

jordartsdata visar på en mäktighet över 0,5 meter, men som sällan överstiger 3 meter. Den 

enda punkten på vår tvärprofil som har ett större djup än så är vid Limmorträsk, där djupet 

enligt SGU ska vara mellan 5 och 10 meter. 

4.2.4 Marktyp, vegetationstyp, markanvändning och bebyggelse 

I tvärprofilens övre lager samsas dessa tre kategorier med varandra, vilket medför en viss grad 

av generalisering av landskapet. Symbolerna för de olika kategorierna innebär att den 

kategorin finns representerad just där, men anger inte exakt antal eller utbredning, förutom i 

ett fåtal kategorier. Det är exempelvis inte så att det bara finns två träd i zon 2, utan det bör 

tolkas som att det finns glesare skogsmark som omger betesmarken och åkermarken. Inte 

heller går det att dra slutsatsen att alvarmarken betas av endast två får, utan att det 

förekommer fårbete där. Däremot representerar väg- och byggnadssymbolerna det exakta 

antalet vägar och byggnader, likaså gör raukarna det. När det gäller utbredningen har vi 

försökt vara så noggranna som möjligt, men verkligheten måste oundvikligen förenklas något 

i en illustration. Därför kan vi se bredden av de olika mark- och vegetationstyperna som en 

riktlinje för dess ungefärliga utbredning längs tvärprofilen.  

 

4.3 Landskapets förändring och kontinuitet 

Ett landskap är inte statiskt utan förändras över tid på grund av olika processer som äger rum 

där, både mänskliga och naturliga. Men samtidigt finns även det en kontinuitet i ett landskaps 

utveckling, vissa element och karaktärsdrag försvinner, andra finns kvar, nya tillkommer. Det 

är genom dessa olika processer som landskap förändras, och genom att titta på hur landskapet 

har sett ut förr kan vi nå en större förståelse för landskapet som en helhet (Trimble, 2008; 

Skånes, 2008). Generellt kan sägas att även om studieområdet har förändrats i vissa 

avseenden över tid får det ändå ses som ett tämligen välbevarat landskap i jämförelse med 

många andra. 
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4.3.1 Förändrad markanvändning 

De tydligaste förändringarna som vi har lagt märke till i studieområdet rör vegetationens 

utbredning i relation till befolkningens markanvändning. En tydlig trend i området, liksom på 

hela Fårö, är att det sker en långsam igenväxning av tidigare brukad mark där bruket har 

upphört. Det finns flera orsaker till detta, bland annat det klassiska landsbygdsdilemmat med 

avfolkning, vilket kan ses som baksidan av urbaniseringen. Avfolkningstrenden på Fårö är 

tydlig, särskilt bland de unga, och resulterar i en glest bebodd ö med en befolkning av hög 

medelålder. Detta gör att det finns många markägare som inte längre är unga nog att hålla 

efter buskar och sly på sin mark.  

 Vidare är det en genomgående trend bland de bofasta att det är svårt att försörja sig på 

jordbruk på Fårö, på grund av en låg avkastning i kombination med hög konkurrens av 

storskaliga industriella jordbruk, långa avstånd till marknader och ett jordbrukslandskap som 

inte lämpar sig för bruk med stora, moderna jordbruksmaskiner (Olofsson, 2013-04-19). Detta 

har lett till att många småskaliga jordbrukare tvingas lägga ner sin verksamhet, vilket lämnar 

åkrar och betesmark till att långsamt börja växa igen. Det går att spåra den här trenden om 

man jämför de ekonomiska kartorna från 1940, 1977 med dagens fastighetskarta (se Figur 2), 

och se hur arealen åkermark har minskat något sedan 1940. 

 Det är i synnerhet fårbetet som har bidragit till att forma Fårös öppna landskap och 

hindrat områden från att växa igen. Betande gynnar dessutom tall som kan växa upp utan 

konkurrerande buskar, vilket skapar karaktäristiska, glesbevuxna beteslandskap (Martinsson, 

2004). Vi tolkar detta som att de områden där det växer mycket ung tall nyligen har upphört 

att betas.  

 Några av de vi intervjuade upplevde också att landskapet vuxit igen. En märkte detta 

mycket påtagligt i vardagen: ”Marken utanför mitt köksfönster var helt öppen när jag kom hit. 

Nu är det helt igenväxt” (Olsson, 2013-04-23). Området runt Hammars ansågs idealt för 

väderobservationer på grund av dess öppna landskap. Mellan åren 1977 och 1996 

rapporterade familjen Aronsson in väderdata till SMHI. Lena Aronsson anser att 

jordbruksmarken nog fortfarande hålls öppen i närheten av gården men att oxlarna ner mot 

havet vuxit sig stora och idag skymmer havsutsikten något (Aronsson, 2013-04-20). Ellie 

Wärling (93 år), som bor i ett skogsparti tycker dock inte att landskapet i omgivningen 

förändrats nämnvärt. Hon är nöjd med att skogen fått vara kvar (2013-04-19). 

 Trots att det finns EU-bidrag att söka för den som håller sin mark öppen, är det inte alla 

markägare som gör detta. Att söka bidrag tar kraft och tid och är inte alltid värt besväret för 

enligt vissa. Dessutom finns det något av en stolthetskultur på Fårö där man förväntas klara 

sig på egen hand, utan bidrag och hjälp från myndigheter (Östergren, 1999), vilket också kan 

ligga till grund för detta. 

 Annan historisk förändring i markanvändningen är utdikningen av Limmorträsk, vilket 

kraftigt förändrade landskapet, som gick från att hysa en insjö till en vidsträckt, agbevuxen 

våtmark. Den ökade efterfrågan på jordbruksmark ledde också till att ny jordbruksmark togs i 

anspråk och ängar plöjdes upp för nyodling (Ohlsson, 2001). Detta har lett till att det idag 

finns få ängsmarker kvar i landskapet. 
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4.3.2 Allmänningar och kulturkrockar 

Människor och mänskliga aktiviteter är flyktiga i jämförelse med naturens långsamma 

processer, men jämfört med många andra platser är kulturen på Fårö välbevarad och av en 

beständig sort. Att bo på en ö utgör troligtvis en betydande del i den kulturella identitet som 

befolkningen på ön tillsammans skapar. Det finns traditioner och seder som skyddas och 

bevaras tack vare en stark hembygdsrörelse på ön, till exempel täckatingen. Denna starka 

förankring i traditioner och hembygden har även bidragit till att landskapsområden som är fria 

för alla bofasta att nyttja, så kallade allmänningar, har bevarats till hög grad.  

 Ett exempel på en sådan allmänning i Hammarsområdet är den passage som löper från 

Werkelins gård ner till Limmorträsk, vilken fungerade som en korridor i odlingslandskapet 

där alla som bodde i området kunde komma ner till Limmorträsk för att låta djuren dricka 

eller hämta vatten till sig själva (Werkelin, 2013-04-23). Som vi kan se på kartorna nedan 

finns allmänningen utmärkt redan på skifteskartan från 1829 och sedan bevarad i de 

ekonomiska kartorna från 1940 och 1977. När vi studerade området besökte vi allmänningen, 

och måste konstatera att det inte finns mycket kvar av den i dagens landskap. Över åren som 

har gått har den troligtvis nyttjats allt mindre och därmed vuxit igen allt eftersom.  

 Det uppstår även konflikter mellan bofasta och nyinflyttade eller turister över hur 

allmänningar som dessa används. Det finns områden där det råder outtalade regler för hur de 

används bland befolkningen, men som nyinflyttade och turister inte följer (Olsson, 2013-04-

23). Detta kan bero på brist på information och kulturell förståelse hos de nyinflyttade, eller 

en ovilja att anpassa sig till kulturen på ön, vilket leder till kulturkrockar. 

 

 

Figur 36. Historisk karta från laga skifte år 1829. I kartan kan vi se allmänningen ner mot 

Limmorträsk markerad i rött. (Lantmäteriet, 1829) 
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Figur 37. Ekonomisk karta över området från 1977. Här finns fortfarande allmänningen 

vid Limmorträsk representerad. (Lantmäteriet, 1977) 

Figur 38. Ekonomisk karta från 1940. Här kan vi se att allmänningen ner mot 

Limmorträsk fortfarande finns utmärkt på kartan. (Lantmäteriet, 1940) 
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4.3.3 Geomorfologiska processer 

Även geologiskt sett är studieområdet ett föränderligt landskap. Den relativt mjuka kalkstenen 

som Fårö och Gotland består av medger en hög grad av erosion och vittring, jämfört med 

exempelvis granit. Tillsammans med en landhöjning á 3 mm per år formas nya 

landskapselement - strandvallar, raukar, klintar - i ett relativt högt tempo med geologiska mått 

mätt. Det vi har sett av geologiska formationer i landskapet vittnar om denna ständigt 

pågående geomorfologiska process. Särskilt utsatt är kusten och stränderna. Hilding Olofsson 

i Hammars berättade i en intervju hur stränderna kan ändra utseende totalt bara under en 

vinter. Efter några kraftiga stormar för ett par år sedan är det inte längre möjligt att komma 

ner med traktorn till stranden för att hämta släke, på grund av att strandvallen där har blivit för 

hög (Olofsson, 2013-04-19).  

4.3.4 Bebyggelse 

När det gäller bebyggelse är Fårö är ett attraktivt turistmål och det finns ekonomisk vinning 

för de bofasta att bygga semesterboenden och serviceanläggningar i större utsträckning. Detta 

har dock varit högst begränsat av sträng lagstiftning och beslutsfattning vad gäller 

nybyggnationer i landskapet. Det finns en ambition hos myndigheterna att bevara Fårös 

karaktäristiska landskap, vilket har lett till många avslagna bygglov för de bofasta på ön, 

något vi upptäckte under vårt arkivbesök på Gotlands museum. Detta är ett dilemma för 

många bofasta då de känner att de inte kan utnyttja sina resurser när de inte ens får bygga 

stugor att hyra ut på sommaren (Olofsson, 2013-04-19), men det går inte att bortse från att 

detta har i stor utsträckning bidragit till att landskapet har behållit sin säregna karaktär. Utan 

en restriktiv bebyggelsepolitik hade landskapet troligtvis varit långt mer bebyggt av moderna 

anläggningar. 

4.3.5 Övrig förändring i landskapet 

En övrig förändring som har skett i landskapet är att mindre skräp flyter iland idag än förr. 

Detta framgick i en intervju med Lena Aronsson, som minns hur de som barn kunde gå och 

plocka upp lysrör och mycket annat skräp längs stränderna (Aronsson, 2013-04-20). Idag 

flyter nästan ingenting iland längre. Det är troligt att detta beror på strängare lagstiftning 

gällande avfallshantering på båtar och i kuststäder, och förändrade attityder till nedskräpning. 

 Också det sociala livet har förändrats. Den karga miljön har medfört att befolkningen har 

varit beroende av varandra för att överleva. Man har bytt tjänster med varandra, umgåtts och 

roat sig tillsammans. Många av de vi intervjuade vittnade om att det sociala livet ändrats, att 

man inte umgås på samma sätt som förr. Kanske behöver man inte varandra på samma sätt. 

Herberts uttalande ”Vi umgicks mer innan Tv:n kom” säger en hel del om hur den sociala 

interaktionen har förändrats (Werkelin, 2013-04-22). 
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4.4 Upplevelsen av landskapet 

Att undersöka människors personliga upplevelser av ett landskap kan ge en värdefull bild av 

vilken syn människor har på ett områdes estetiska kvaliteter, men även funktion, eftersom 

invånarna lever i landskapet och faktiskt är en del av det. En genomgående trend bland de vi 

intervjuade var att de tyckte att landskapet var vackert, rogivande. Bland annat sades ”det är 

så vackert här, vart man än går”, och ”jag mår bra av att vara här” (Aronsson, 2013-04-20). 

Något annat återkommande är den starka anknytningen till landskapet som verkar finnas, 

många hade känslomässiga band till ön, citatet ”jag är född i marken” (ibid.) illustrerar den 

förankring. Många som lämnat Fårö verkar vilja flytta tillbaka, eller åtminstone bo där vissa 

säsonger, och då kan man tänka sig att det här spelar in. Att känna längtan till sin hembygd 

där man växt upp är inget ovanligt, inte heller önskan att återvända dit. Men Fårö har ett 

säreget landskap och det är möjligt att den känslan finns där i större omfattning och hos fler. 

 Vi uppfattade under intervjuerna att man upplever att landskapet tillhör dem som bor där, 

inte turisterna eller fritidsboende. Detta ”anspråk” på området kom också till uttryck genom 

en viss skepticism mot turisterna. Antalet turistbesök i området är förhållandevis få men när 

man utnyttjar färjan eller besöker affären sommartid uppstår en irriterande trängsel. ”Jag åker 

och handlar innan turister har hunnit dit på morgonen” (Aronsson, 2013-04-20).  

 Det finns även en uttalad åsikt om att de bofasta och de fritidsboende verkar ha olika 

uppfattningar om hur marken, privata ägor och allmänningar kan användas och beträdas. Det 

finns områden där det råder outtalade regler för hur de används bland befolkningen, men som 

nyinflyttade och turister inte följer (Olsson, 2013-04-23). Turister beträder ofta privat mark på 

ett okänsligt sätt. De fritidsboende ser all mark som sin privata egendom och sätter upp staket 

Figur 39. Exempel på förändrad markanvändning, ett tidigare änge som troligtvis 

endast betas numera. Koordinater: N 6423974, E 744581 (SWEREF99). Taget mot 

NO, 2013-04-23. 
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och bommar igen vägar som förut varit allmänna. (Aronsson 2013-04-20; Broman 2013-04-

19). Hela stranden har traditionellt setts som en allmänning (Östergren, 1999) men vi 

observerade hur stranden i områdets södra del var avspärrad av höga stängsel med skyltar som 

det stod ”privat” på. Detta är ett intressant exempel på kulturkrockar där olika aspekter som 

äganderätt, lokala traditioner, gemensamma resurser och natursyn uppfattas och värderas 

olika.   

 Även hur platser och objekt i landskapet namnges skiljer sig mellan bofasta och turister. 

Ett exempel på detta var när vi träffade några fågelskådare från stora Gotland vid stranden 

som de kallade för Persona Beach efter inspelningsplatsen för Bergmans film Persona. När vi 

nämnde detta för en bofast skrattade hon åt det namnet och underströk att det inte var ett 

namn som de bofasta använde för den stranden, utan att de alltid hade kallat området för 

Klintarna (Aronsson, 2013-04-20). En annan känsla vi fick var att den starka känslan för 

hembygden skapat en medvetenhet om vilka som är infödda på ön och vilka som kommer 

utifrån. Under en intervju sa en person att ”jag blir aldrig Fåröbo fullt ut” trots att hon bott 

där i decennier (Broman, 2013-04-19). 

 Något vi själva upplevde under vår studie är hur stor skillnad vädret kan göra för 

uppfattningen av ett landskap. Första dagen i fält regnade det och vi var obekanta med 

terrängen, och då uppfattades det mesta som snårigt och ogästvänligt, men de följande 

dagarna då vädret var fint kunde vi uppskatta landskapet mer. Det bestående intrycket var att 

det finns väldigt många vackra och speciella platser i området. 

5. FRAMTIDEN 
 

5.1 Hotbilder och hinder 

För att göra ett framtidsscenario kring studieområdet måste man utgå från både hot och 

möjligheter utifrån så många aspekter som möjligt. Många av de problem som yttrar sig inom 

studieområdet kan sägas vara generella för hela Fårö, och Fårö i sig dras med många problem 

som är typiska för svensk landsbygd idag generellt. Det kanske största hotet idag utgörs av 

den kraftiga avfolkningen som området lider av. Den fasta befolkningen har under de senaste 

40 åren minskat radikalt och ungefär hälften så många Fåröbor är året-runt-boende idag, 

jämfört med för 100 år sedan (Östergren, 1999). Detta är ett överhängande hot och den 

negativa befolkningstrenden måste brytas på något sätt om Fårö och studieområdet ska ha en 

framtid över huvudtaget.  

 Som både en orsak till och ett resultat av avfolkningen har den offentliga servicen blivit 

allt sämre och mer avlägsen, vilket tydligt framkommer under intervjuerna. Likaså har antalet 

arbetstillfällen minskat och möjligheterna till försörjning blivit sämre. Den allt högre 

medelåldern är också ett problem eftersom det skapar en mindre arbetsför befolkning som inte 

mäktar med att bruka marken eller hålla djur, vilket bidrar till att områden håller på att växa 

igen. Förbuskningen av landskapet utgör ett problem eftersom mycket av Fårös 

attraktionskraft ligger i just det särpräglade, öppna jordbruks(betes-)landskapet.  

 Det finns också ett visst missnöje bland ortsbefolkningen som känner sig delvis 

bakbundna av regleringen kring kultur och naturskydd. En familj i området har försökt att få 
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bygglov till ett fåtal fritidshus, där turister köper de avstyckade tomterna och bygger själva. 

Detta har de ansökt om och fått avslag i många år: ”Antingen menar de att nya byggnader 

förstör det unika kulturlandskapet eller så påstår de att de finns en oersättlig rauk, fornminne 

eller enbuske i närheten” (Aronsson, 2013-04-20). Konflikten mellan å ena sidan 

myndigheternas och invånarnas vilja att bevara landskapet, kontra behovet av att utnyttja 

landskapets resurser kvarstår som ett dilemma att lösa. 

 Samtidigt som turismen är en stor tillgång för Fårö i form av försörjningsmöjlighet, utgör 

också den ett hot. Den stora turistströmningen sommartid utövar ett slitage på omgivningarna, 

då fossiler huggs loss från raukar och kalkstenshällar och motorfordon framförs i känsliga 

miljöer (Östergren, 1999). Även nybyggnationer och exploatering av miljöer utgör ett hot mot 

landskapsbilden. Hur mycket turism tål Fårö, är en fråga man kan ställa sig. Å ena sidan är 

turismen en möjlighet till försörjning, å andra sidan förändrar nybyggda sommarstugor och 

boendeanläggningar det säregna landskapet till något mindre säreget. Till slut riskerar 

landskapet att tappa sin speciella dragningskraft och turismen har då tagit död på sig själv. 

Just studieområdet är dock lindrigt drabbat av turismslitage och exploatering, jämfört med 

exempelvis Sudersand och känsliga naturreservat på ön. 

 Precis som att turismen utgör det största hotet mot sig själv, kan samma sak sägas om 

kulturlandskapet. Den utspridda markfördelningen gör det lätt för bofasta att sälja av en 

perifert belägen bit mark till fritidstomt, vilket gör att allt en allt större del av ön tas i anspråk 

för fritidshus och sommargäster (Östergren, 1999). Detta, i kombination med avfolkningen av 

bofasta, urholkar Fårö som levande landsbygd och skapar en i allt högre grad semester-ö som 

sjuder av aktivitet på sommaren, men som är stilla under resten av året. 

 Hammarsområdet och Fårö befinner sig idag i en negativ spiral av försörjningsproblem, 

igenväxning, avfolkning och försämrad service. Ingen av de intervjuade hade dock några 

konkreta förslag på man kan bryta denna trend, förutom att det måste skapas nya 

arbetstillfällen så att framför allt ungdomarna kan och vill stanna kvar.  

 

5.2 Möjligheter och strategier 

Trots dessa oroväckande hotbilder finns det dock positiva exempel och idéer på Fårö och i 

Hammarsområdet som förhoppningsvis kan bidra till att bevara landskapets unika karaktär 

samtidigt som det får fortsätta utvecklas och levandegöras. Exempelvis har ett kooperativt 

dagis startat uppe vid kyrkan, precis norr om studieområdet. Detta har kommit som en 

reaktion mot den försämrade offentliga servicen, då varken kommunal skola eller förskola 

finns på hela ön, utan närmaste kommunala förskola ligger i Fårösund på stora Gotland. 

Kanske är fler kooperativa eller privata alternativ en lösning för framtiden, när myndigheter 

väljer att överge området. 

 Den relativt strikta regleringen av bebyggelsen utgör inte enbart ett hinder, utan har även 

starkt bidragit till att kulturlandskapet i stor utsträckning har bevarat sin unika karaktär, den 

som många turister besöker Fårö för att uppleva. Om Fårö och Hammarsområdet vill behålla 

möjligheten att försörja sig på turism och samtidigt värna om att bevara landskapets karaktär 

behöver regleringen balanseras noggrant och hänsyn tas till många olika perspektiv när beslut 

ska fattas. Ekoturismtrenden växer sig idag allt starkare och många attraheras av nya 

upplevelser på nära håll. Kanske är det den sortens turism som passar Fårö bäst; en turism där 
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fokus ligger på upplevelser av landskapet som manar till eftertanke och kontemplation och där 

hänsyn tas till miljöns känslighet. 

 Men i grunden försörjningsproblematiken måste adresseras även i ett bredare perspektiv. 

Att få till möjligheter för befolkningen att kunna försörja sig på jordbruk är en viktig del i 

detta. Ett led i detta kan vara för bönder att satsa på produktförädling, återuppta gamla 

hantverksmetoder, marknadsföra kvalitetsprodukter av ekologisk och Fårö-typisk karaktär, 

samt bevarande unika lantraser och grödor (Ohlsson, 2001). Det finns även möjlighet att satsa 

mer på landskapsvård och bevarandet av det unika beteslandskapet (ibid.). Frågan är dock hur 

pass uthållig en sådan bidragsberoende försörjningsstrategi är.  

 Att satsa på många olika sysslor utöver jordbruket är typiskt för många bönder på Fårö, 

och likaså är det en strategi för familjen Broman på Friggars gård (Broman, 2013-04-19). För 

att få det att gå runt krävs det att man är driftig och jobbar med andra projekt som 

lastbilskörning, snöröjning, bidragsansökningar och gårdsförsäljning. En mångsidig 

verksamhet, där man har flera ben att stå på, ökar inte bara försörjningsgraden utan även 

tryggheten ifall någon del av verksamheten skulle slås ut. 

 

 

 

 

 

Figur 40. Gårdsförsäljning av ägg 

vid Friggars gård. Ett exempel på 

mångsidig, småskalig försörjning. 

Koordinater N 6425000, E 745344 

(SWEREF99). Taget mot NO, 

2013-04-20. 
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5.3 Det längre perspektivet 

De krafter som har skapat dagens Fårö och Hammarsområdet kommer onekligen att fortsätta 

omforma naturlandskapet i framtiden. Landhöjningen kommer att långsamt förändra 

landskapet och extra tydligt blir detta vid kusten. De låga klintarna kommer att eroderas ner 

ännu mer och fler block kommer att brytas loss och hamna på stranden. Stenbitarna kommer 

att brytas ner i mindre och mindre bitar, formas av vågorna, bilda klappersten och nya 

strandvallar. Kustplattformen kommer så småningom att permanent stiga ur havet. Den 

kommer att fortsätta eroderas ner och skapa nya låga klintar och små raukar.  

 Men en framtida klimatförändring kommer troligen att få delvis motsatta effekter för 

både Fårö och vårt område. Vad gäller höjningen av den framtida havsnivån är prognoserna 

högst osäkra och tvetydiga. FN:s klimatpanel, IPCC:s stora rapport från 2007 räknar med en 

havsnivåökning på högst 60 cm till år 2100 (IPCC, 2007). Detta har dock av flera forskare 

ansetts för optimistiskt (SMHI, 2013). Om havsytan skulle höjas mellan 60 cm och 1 meter så 

skulle detta inte alls kompenseras av landhöjningen utan stora delar av Fårös kust skulle i 

stället sjunka ner i havet. Vid studieområdet skulle då en del av fårbetet nere vid stranden 

svämmas över men all uppodlad mark, som ligger högre upp, kommer att vara skyddat. Inte 

heller kommer några bostadhus att hotas då de mesta av bebyggelsen ligger över 5 meters 

höjd. Om det ändrade klimatet medför kraftigare stormar kommer troligen vågerosionen vid 

kusten att öka i framtiden (IPCC, 2013). Högre strandvallar kommer troligtvis att bildas och 

dessa kommer i högre utsträckning att förändras säsongsvis. Tillsammans med en höjning av 

vattennivån kommer detta på sikt troligen att hota bebyggelsen vid de två fiskelägena. Den 

ökade nederbörden kommer också att innebära stora risker för översvämningar i vårt område 

eftersom allt vatten inte kommer att kunna infiltreras av de tunna jordarna. 

 Ett varmare klimat, ökad nederbörd och minskat fårbete kommer troligen att med tiden 

skapa andra förutsättningar för vegetationen på hela Fårö. Den karga ön kommer kanske att 

förvandlas till ett mer lummig landskap, likt det som troligtvis fanns under bronsåldern.  
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Figur 41. Sockenkarta över Fårö från skatteläggningen 1692. Källa: Lantmäteriet, 1692 

Figur 42. Laga skifteskarta över Verkegards från 1829. Källa: Lantmäteriet, 1829 
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Figur 43. 

Tvärprofil av 

studieområdet. 
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