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1. INLEDNING 

Gotland är en speciell plats med säregen natur som vittnar om de många olika fysiska 

processer som format landskapet. Gotland bildades för drygt 400 miljoner år sedan i ett 

tropiskt marint hav nära ekvatorn. Havet rymde ett rikt växt- och djurliv och många av dessa 

organismer var till stor del uppbyggda av kalk och bidrog till skapandet av Gotlands 

speciella naturlandskap (Martinsson, 2001, s.17). Gotland låg länge gömt under havsnivå, 

men steg slutligen ur havet som under denna process svallade landskapet och bland annat 

bildade raukar (Martinsson, 2001, s.18). De olika jordarter som kan hittas på Gotland 

skapades av havets svall samt under smältningen av isen. Bland annat finns sand- och 

grusavlagringar, moränmärgel, torv och bleke (Martinsson, 2001, s.19).  

  Naturlandskapet varierar sig något mellan Gotlands olika delar. Enligt Martinsson har 

Fårö nästan inga jordarter alls utan täcks till stor del av ett tunt lager vittringsgrus 

(Martinsson, 2001, s.19). Ön har magra åkrar och ängar och det har genom tiden varit en 

utmaning att bedriva jordbruk på ön, som krävde rätt skötsel för att ge en hygglig avkastning 

(Martinsson, 2001, s.19). Trots det karga landskapet med svårbrukade marker har människor 

länge levt på Fårö vilket gör ön mycket spännande att undersöka ur ett natur- och 

kulturgeografiskt perspektiv. Udden Langhammars på norra Fårö (se figur 1) är mycket karg 

och består till stor del av hård revkalksten och alvar, vilka båda är underlag som inte ger 

särskilt goda förutsättningar för jordbruk (Martinsson, 2001, s.20-21). Trots detta har 

jordbruk under många år bedrivits på Langhammars, där finns gårdar, en väderkvarn (se 

figur 3) samt har bedrivits fårpälsindustri (Ohlsson, 2001, s.95).  Detta leder fram till ett 

intresse för vilka förutsättningar för jordbruk som funnits på Langhammars och hur det 

fysiska klimatet påverkat landskapet och människorna som levt och lever där. 



2 

 
 

Figur 1. Karta som visar var på Fårö studieområdet Langhammars ligger. Kartunderlag: 

Terrängkartan i rasterformat © Lantmäteriet 
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att genomföra en landskapsanalys av området Langhammars på Fårö, 

för att undersöka vilka förutsättningar för odling som funnits där genom tiden samt hur 

kulturlandskapet påverkats av fysiska processer och människan. För att undersöka det 

tilltänkta syftet kommer vi att besvara följande frågeställningar; 

 Hur har naturlandskapet på Langhammars förändrats över tid och vilka fysiska 

processer har format landskapet? 

 Vilka förutsättningar har det funnits för människor att leva på udden och hur har de 

blivit påverkade av naturlandskapet?  

 Vilka förutsättningar finns det för människor att leva på Langhammars idag? 

 

1.2 Disposition 

Arbetet inleds med bakgrundsteori gällande Fårös historia, Langhammars natur samt de 

naturliga processer som verkar på udden och den mänskliga aktivitet som funnits på udden 

genom tiden. Vi presenterar sedan de olika metoderna som använts i arbetet för att på så sätt 

också kunna visa hur det praktiska arbetet gått till. Sedan följer resultatdelen där vi 

presenterar materialet som samlats in under arbetet, följt av ett diskussionskapitel där egna 

reflektioner och analyser presenteras. Detta kommer att leda fram till slutsatsdelen, där 

resultatet av undersökningen konkretiseras. 

 

 2. BAKGRUND 

I detta kapitel kommer tidigare forskning relevant för arbetet gällande mänsklig aktivitet, 

natur och olika fysiska processer att presenteras. Informationen är platsspecifik för 

Langhammars, men berör även Fårö i stort för att på så sätt presentera en helhetsbild. Den 

tidigare forskningen redovisas i stycken uppdelade efter respektive ämne. 

 

2.1 Fårös historia 

Under bronsåldern gjorde landhöjningen att Fårö steg upp ur vattnet vilket ledde till att 

människor snabbt flyttade till ön. Ön har på grund av sitt tunna och näringsfattiga jordlager 

varit mycket svårodlad. Fåröborna har därför alltid haft betesdjur, främst i form av får. 

Djuren och dess betande har påverkat landskapet och bidragit till att det idag ser ut som det 

gör. Betesdjuren har bidragit till att det sker en förglesning av växtlighet. Föryngringen av 

skog försvåras och de träd som klarat sig undan de betande djuren behöver inte tävla om ljus 

och de kan växa sig höga. Betet på Fårö har lett till att skogyar på ön har försvunnit och 

ersatts av öppna betesmarkområden med enstaka gamla träd, oftast tall (Martinsson, 2001, 

s.36-38). 

 

2.2 Langhammars natur 

Naturen på Langhammarsudden består till stor del av alvar samt exponerad berggrund av 

revkalksten. Det finns även områden med skog och våtmarker, men udden består i högre 

grad av det tunna lagret växtlighet som alvar utgörs av (Martinsson, 2001, s.6). 

  På den nordvästra delen av udden Langhammars finns Fårös högsta raukar. Området 

består av klapperstensvallar. Raukarna består till mestadels av revkalksten. Raukarna på 

Langhammarsudden hör till de största och mest sevärda på Fårö (Svantesson, 2004, s.20). I 
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övrigt består Langhammars av revkalkstenen som är skapad av rester från forna rev som 

förstenats (Martinsson, 2001, s.6). 

 

2.3 Inlandsisen 

De senaste 2,5 miljoner åren har klimatet varit kallare och jorden har haft flera perioder med 

istider och därimellan varmare perioder, s.k. mellanistider (Wastenson, Fredén, 2009, s.120-

122). För ca 115 000 år sedan började den senaste istiden i Sverige kallad Weichsel-istiden 

som pågick under mer än 100 000 år. Det var under och efter Weichsel-istiden som de flesta 

svenska jordarter avsattes (Svantesson, 2008, s.7). 

 På Fårö gjorde det 2 till 2,5 kilometer tjocka istäcket att landmassan trycktes ned. Då 

isen smälte hamnade Fårö under havsytan, när trycket från isen försvunnit började landmassan 

höja sig. Langhammarsudden började då sakta stiga upp ur havet som en liten ö för ca 6000 år 

sedan (se figur 2). Landhöjningen som började när isen försvann fortsätter än idag med 1 till 2 

mm höjning per år (Svantesson, 2008, s.7). 
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Figur 2. Landskapsålderskarta som visar när Langhammarsudden steg upp ur havet. 

Fornminnen från bronsålder/järnålder belägna på de äldsta delarna av udden. 

Gårdsbyggnader belägna nära strandlinjen vid uppförandet. Kartunderlag: GDS-

terrängkartan (väglager, byggnadslager), GDS-höjddata 2m © Lantmäteriet. 

Strandnivåkarta © Sveriges geoloiska undersökning. Fornminnen, 

Riksantikvarieämbetet. 
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2.4 Kustprocesser 

2.4.1 Vågor och vind 

Vågornas kraft byggs upp över öppet, djupt vatten men börjar när den når land expandera sin 

energi. När den når grunt vatten bromsar bottnen upp vågen och gör den brantare, samtidigt 

som den fortsätter i samma hastighet och slutligen faller framåt och skapar en turbulent, 

skummig ström av vatten. Denna kraftfulla rörelse flyttar sand och grus från stranden inåt 

land. När vågen sedan drar sig tillbaka mot havet för detta i sin tur med sig sand och grus 

från land. På så sätt slipar och formar vågorna de kustnära landskapen (Strahler, 2013, s.531-

533).  

När vågor bryts mot land skapas energi som för med sig sediment längs kustlinjen. 

När vågorna bryts kan de, förutom att flytta sand och sediment längs med kusten, även föra 

den uppåt land. Sediment samlas då på land vilket resulterar i att det lagras parallellt med 

vågens färdriktning (Strahler, 2013, s.533). Denna process skedde på Fårö efter inlandsisens 

avsmältning, då delar av vad som idag är Fårö steg upp ur havet. Stora mängder sediment 

som eroderats och lagrats under isen steg upp och samlades i havet. Höga vågor från det 

öppna havet kastade med sin kraft upp sediment på land. Materialet samlades sedan upp så 

pass långt in på land att havet inte kunde nå det, och bildade så kallade strandvallar. Denna 

process pågick under mycket lång tid, och har bidragit till att vi idag kan se strandvallar över 

hela Fårö (Martinsson, 2001, s. 24).  

Processen där vågornas hydrauliska kraft för med sig sediment längs kustlinjen och 

därmed eroderar kusten är beroende av olika faktorer. Kustlandskapet eroderas olika 

beroende på landskapets natur och hur motståndskraftigt det är. Exempelvis eroderas 

porösare stenar fortare när vågor slår in över en stenig strand, än de hårdare, mer kompakta 

stenarna. På så sätt formas kustområden på olika sätt, områden bestående av mjukare 

material gröps ur medan hårdare material består och formar uddar (Strahler, 2013, s.534). 

Skapandet av utstickande uddar gör i sin tur att vågornas karaktär förändras. När vågor når 

grundare vatten nära udden saktar de av, vilket får vågen att vira sig runt udden vilket gör att 

erosionen ökar i intensitet. Således är uddar mycket utsatta områden. Effekten av att vågor 

slår in och virar sig runt udden blir även skapandet av strömmar som för med sig sediment 

längs de kringliggande kustlinjerna bestående av mjukare material, och på så sätt eroderar 

även dem. På det här sättet skapas kustlandskap med utstickande uddar med urgröpta vikar 

runt om kring (Strahler, 2013, s.534).  

 Landskap påverkas och formas av vind på olika sätt. När vinden sveper över ett 

landskap för den med sig lösa partiklar och sediment så som sand och grus. På så sätt formas 

landskap som är starkt utsatta för vindens påverkan genom att de mer kompakta meterialen 

så som stenar förblir kvar medan de mindre, lösa materialen förs bort (Strahler, 2013, s.547). 

 

2.4.2 Raukar  

Raukar är en abrasionsform som bildas när kuster bestående av kalksten eroderas. De 

vanligaste raukarna består av revartade, homogena och oregelbundet lagrade partier som 

varit mer motståndskraftiga mot vågornas erosion jämfört med omgivande bergarter som 

lagrats mer. Fårö har flera områden där raukar går att finna, de flesta är belägna vid kusten. 

Raukar som återfinns inåt land vittnar om en högre havsnivå, då raukar alltid skapas i havet. 

De flesta av Fårös kustnära raukar skapades under postglacial tid. De mer högbelägna av 
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Fårös raukar är sannolikt äldre. Gemensamt för de kuststräckor där raukar finns är att det där 

finns klintar samt att berggrunden domineras av revkalksten (Erlström, et.al, 2009, s.23). 

 

2.5 Mänsklig aktivitet på Langhammars 

Gårdar har genom tiden funnits på Langhammars. Idag finns åtta medeltida husgrunder 

bevarade, dock strax utanför det område som idag är Langhammars. Dessa är belägna intill 

den forna ängen söder om Langhammars (Östergren, 2004, s.72). Husgrunderna var av allt 

att döma det medeltida läget för Langhammars (Östergren, 2004, s.67). Att döma av de fynd 

som gjorts vid det gamla gårdsområdet var den medeltida Langhammarsgåden rik trots det 

karga landskapet, det kan tänkas att detta var på grund av fiske och säl-jakt (Östergren, 2004, 

s.74). Dessa gårdar brukade landskapet ute på Langhammarsudden.  

Under senare tid flyttades Langhammarsgården längre ut mot udden. Många av Fårös 

gårdar hade stora problem under 1500 och 1600-talet, då gårdar började försvinna. 

Langhammarsgården var helt eller delvis ödelagd under perioder, men återuppstod sedan 

som självständiga gårdar efter ett antal år (Östergren, 2004, s.67). De ekonomiska problem 

som fanns bland Fårös bönder under denna tid gjorde att flera gårdar togs över av staten då 

bönderna inte klarade av att betala skatt, och Langhammarsgården var en av dessa gårdar 

(Öhrman, 2004, s.120). Det kan tänkas att Langhammarsgårdens ekonomiska problem 

uppstod på grund av den svårbrukade marken och det karga landskapet som gör det svårt att 

försörja sig på marken.  

Under mekaniseringen av Fårö uppfördes en väderkvarn på Langhammarssudden för 

produktion av mjöl. Langhammars har genom tiden även inhyst populära betesmarker, och 

påstås höra till ett av de idag vackrast betade områdena på Gotland (Ohlsson, 2001, s.93). 

Under 1920-talet startade fårpälsindustrin på Langhammarsudden då Werner Larsson kom 

dit som arrendator. Larsson avlade fram får för att använda dess päls till rockar, som på den 

tiden var på modet. Detta blev starten på en era på Langhammars då modet höll i sig i 

närmare 50 år, pälsindustrin blev mycket ekonomiskt lönsam och gynnade hela Fårö 

(Ohlsson, 2001, s.95). Under de senaste 20 åren har den gamla gotlandsrågen varje sommar 

odlats på Langhammars för att återinföra den på ön, då den under en lång period ersatts av 

mer lönsamma rågsorter (Ohlsson, 2001, s.90).  
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 3. METOD & KÄLLOR 

Nedan följer en presentation av de metoder och källor som använts under arbetet. Utöver 

kvalitativ intervju och GIS har även landskapsklassificering använts som metod. 

 

3.1 Geografiska informationssystem 

Geografiska informationssystem, förkortat GIS, är en metod som vi använt oss av för att få 

en översiktsbild av förutsättningarna för landskapsklassificeringen och karteringen som 

genomfördes under fältstudien på Fårö. Definitionen av GIS är olika beroende på vem som 

beskriver den, men en allmän definition är enligt Hall att GIS är ”ett datoriserat system för 

lagring, åtkomst, bearbetning, analys och presentation av geografiskt refererade data.” (Hall, 

2003, s.131). 

 För att skapa kartor i GIS har vi använt oss av ArcGIS 10.3.10 där vi gjort nio 

tematiska kartor som använts till projektets förstudie. En tematisk karta har flera 

användningsområden. Ett är att använda kartan för att visa den geografiska utbredningen av 

exempelvis åkermark eller vilka jordartstyper som finns i området för kartan (Hall, 2003, 

s.171-192). Kartorna till förstudien gjordes av material som hämtats från Lantmäteriet och 

från SGU, Sveriges geologiska undersökning. 

 Den första kartan som gjordes var en topografisk karta som visar var på Fårö 

projektområdet är beläget. Utöver detta producerades en höjdkarta, ortofoto, 

berggrundskarta, jordartskarta, landskapsålderskarta samt en karta som visar de historiska 

förändringarna i åkerarealen. Det gjordes även en preliminär landskapsklassificeringskarta, 

som ritades om efter fältstudien. 

 

3.1.1 Skapandet av kartor 

När man arbetar med ArcGIS är det i olika lager i en dataram eller data frame som det heter 

i programmet. Lagren i dataramen har olika information i sig som visas på kartan t.ex. 

byggnader eller vägar (Wellving, 1995, s.50-51). 

 För att skapa den första kartan, en översiktskarta över Fårö med en ram runt vårt 

studieområde Langhammars samt en inzoomad kartbild över udden användes terrängkartan i 

rasterformat från Lantmäteriet. Dataramen med det inzoomade lagret med Langhammars 

gjordes genom att infoga en fixerad data frame och ge den koordinaterna över det inzoomade 

området. 

 Ortofotokartan gjordes genom att ta översiktskartan och radera lagret med 

terrängkartan i kartan och därefter lägga till ett lager med ortofoto. För att bara få med vårt 

område ändrade vi data framen till fixed extent med samma koordinater som det inzoomade 

lagret i översiktskartan. Den ramen användes till de flesta av kartorna som vi producerade.  

 För att lägga till vägar och byggnader i ortofoto så kopierades dessa från shapefiler i 

terrängkartan.  

 Jordartskartan skapades av data framen från ortofoto samt ett lager från SGU med 

jordarter 25 000- 100 000 samt lagren med vägar och byggnader. 

 Berggrundskartan skapades med en rasterfil från SGU, 

SGU_berggrund_200000_rect.tif samt en shapefil med strukturlinjer. 
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 Höjdkartan gjordes i samma data frame med lagren landskaps_klassificering samt en 

rasterfil med höjddata, dem_6417784_738314.tif och även här lagren med vägar och 

byggnader. 

 Landskapsklassificeringskartan gjordes i samma data frame med lagren 

landskaps_klassificering, terrängkartan, hillshade, ortofoto samt rasterfilen med höjddata, 

dem_6417784_738314. För att skapa vår egen klassificering redigerade vi shapefilerna i 

landskapsklassificeringslagret och ritade egna polygoner där de olika klasserna fanns i 

studieområdet. 

 

3.1.2 Historiska kartor 

För att kunna jämföra hur den historiska markanvändningen sett ut på Langhammarsudden 

har vi använt oss av två historiska kartor som hämtats från Lantmäteriets hemsida samt två 

ekonomiska kartor som även de hämtats från Lantmäteriets hemsida.  

     Den äldsta kartan över Langhammars vi använt oss av är skapad 1703. Under slutet 

av 1600-talet till mitten av 1700-talet gjordes en kartering av landet och kartorna som 

tillverkades då kallas för yngre geometriska kartor eller geometrisk avmätning i arkiven över 

de historiska kartorna. Kartorna som gjordes vid denna tidpunkt visar var bebyggelsen är 

belägen samt var åker och ängsmarken som hör till gården är belägen (Cserhalmi, 1998, 

s.18-20). 

     Den andra historiska kartan är en Laga skifteskarta från 1852. Kartorna som ritades 

efter Laga skifte ägt rum är enligt Cserhalmi (1998, s.31) detaljrika och mycket välgjorda 

och av de historiska kartorna de som stämmer bäst med hur det såg ut i verkligheten. Laga 

skiftes-kartor visar hela byns markområden och vilken gård som skog, åkermark samt 

ängsmarkerna tillhör (Cserhalmi, 1998, s.29). 

 För att jämföra åkermarksområden mellan de historiska kartorna och terrängkartan 

från Lantmäteriet, som visar hur det ser ut på Langhammarsudden idag, georefererades 

kartorna först. Detta betyder att vi letade efter punkter som hus eller vägar m.m. som är 

lokaliserade på samma ställe nu som då och gav denna kontrollpunkt samma koordinat på 

den historiska kartan, som den har på terrängkartan. När georefereringen färdigställts 

rektifierade vi det historiska kartlagret så det fick SWEREF99 som koordinatsystem. För att 

jämföra åkermarksarealen mellan kartorna skapade vi en shapefil per historisk karta och 

ritade av åkermarken på de enskilda kartorna för att sedan lägga in de fyra lagren med 

åkerarealen på ett ortofoto av vårt område.  

 

3.2 Landskapsklassificering 

Landskapsklassificering används för att visa kulturella och naturvetenskapliga företeelser i 

både nutid och dåtid. Ett landskap består både av ett naturlandskap som formas av geologi, 

jordarter, växtlighet med mera men även av ett kulturlandskap som innefattar bosättningar, 

den nuvarande och den historiska landanvändningen och andra mänskliga företeelser. Både 

naturlandskapet och kulturlandskapet påverkar varandra. För att genomföra en 

landskapsklassificering behöver vi undersöka alla delar av landskapet. 

Landskapsklassificering beskrivs av Swanwick (2002, s.1-3) som en lämplig metod för att 

titta på ett landskap då det är en metod som hjälper oss att på ett strukturerat sätt identifiera 

landskapets karaktär och särprägel, men även landskapets värde. 
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 Swanwick (2002, s.14) beskriver landskapsklassificeringen som en process i fyra steg. 

Steg ett innehåller avgränsningar, omfånget på arbetet och vilket område som skall 

undersökas skall bestämmas. Steg två består av en förstudie där insamling av tidigare 

material, preliminär landskapsklassificering och projektplan sker. I steg tre skall en 

fältundersökning genomföras. Under det sista steget, steg fyra, bearbetas den information 

som insamlats under förstudien och fältstudien. Där sker även den slutgiltiga 

klassificeringen. För att göra vår landskapsklassificering har vi valt att använda oss av det 

arbetssätt som Swanwick rekommenderar.  

 

3.3 Fältstudie 

För att skapa en klassificeringskarta som visar hur den integrerade landskapsklassificeringen 

för Langhammarsudden ser ut genomfördes en 10 dagars lång fältstudie på 

Langhammarsudden. Vi hade ett klassificeringsschema till vår hjälp (se bilaga D). 

Första dagen spenderades med en rundtur av Fårö för att få ett större perspektiv av hur 

landskapet ser ut på ön och hur människorna har påverkat landskapet. Fältstudien på 

studieområdet påbörjades med en orientering runt Langhammarsudden med hjälp av kartorna 

som producerats under förstudien, för att se vart gränserna för området gick samt för att få en 

bild av landskapets utformning på udden i stort.  

Under återstående dagars observationer gick vi runt i området och gjorde en noggrannare 

klassificering av landskapet och den mänskliga påverkan av området. Den preliminära 

klassificeringskartan ändrades löpande då landskapet undersöktes och klassificerades om. 

Det gjordes även en intervju som hjälpte till att se varför den historiska markanvändningen 

har sett ut som den gjort samt vilka åkermarker som fortfarande brukas. För att ta reda på 

djupet av jordlagret som finns på området användes en jordborr. Detta är dock inte en 

tillförlitlig metod, framförallt inte på Langhammarsudden då området till stor del består av 

klapper samt svallgrus. Undersökningar med jordborrem visade endast djupet av det översta 

lagret. 

 

3.4 Intervju 

Under fältstudien har vi genomfört en kvalitativ telefonintervju med Petter Rimfors som bor 

på Langhammarsgården. Urvalet av respondent är målinriktat då Petter valdes ut på grund av 

att han är relevant för arbetets syfte och frågeställningar. Ett målinriktat urval är vanligt 

inom kvalitativ forskning då ett målinriktat urval gör det möjligt för forskaren att leta upp 

respondenter som kan svara på forskningsfrågorna (Bryman, 2008, s.434). Petter befann sig 

på Gotska sandön under vår vistelse på Fårö och kunde därför inte träffas personligen för att 

genomföra intervjun.  

Intresset är riktat mot respondenten under en kvalitativ intervju, även om forskarens 

intressen speglar undersökningen. Detta leder till att respondenterna själva kan vara med och 

styra samtalet vilket leder till att forskaren kan få information om vad intervjupersonen 

tycker är viktigt och relevant. Under kvalitativa intervjuer söker intervjuaren ofta långa och 

utförliga svar av respondenten (Bryman, 2008, s.413).  

Intervjun som har genomförts var semistrukturerad. Det innebär att vi har använt oss 

av en intervjuguide under intervjun. Intervjuguiden hjälper forskaren att få svar på sina 

frågor och är oftast en lista med olika teman som intervjuaren vill ta upp under intervjun. 
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Den semistrukturerade intervjun har flera fördelar. Om forskaren har ett tydligt fokus på sin 

undersökning hjälper intervjuguiden till att få de svar forskaren behöver. Om det är flera 

personer som skall genomföra undersökningen hjälper även den semistrukturerade intervjun 

till att skapa struktur i den information som samlats in, detta gör det även lättare att jämföra 

informationen i ett senare skede (Bryman, 2008, s.415- 416). Vår intervjuguide är indelad i 

fyra teman, Langhammars historia, Langhammars idag, Langhammars framtid och turismen 

i Langhammars.  
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 4. RESULTAT 

Resultatet av arbetet presenteras nedan. Det är uppdelat dels efter landskapsklassificeringen, 

som presenteras i ett eget stycke för att vägleda läsaren genom klassificeringen, dels efter 

tvärprofiler som presenteras med tillhörande informativ text om varje gps-punkt, och dels 

efter intervjun som presenteras i ett eget stycke med citat och referat. Efter detta följer en 

sammanslagning av information från både intervju, landskapsklassificering och GIS som 

delats upp i stycken efter ämnen som berör arbetets syfte och frågeställningar. Den 

insamlade informationen återknyts till den tidigare forskningen. 

En del av arbetet består av att skapa en integrerad lanskapsklassificeringskarta. På kartan 

syns bland annat fornminnen, brukning av mark, men även vilken typ av växtlighet och hur 

jordlagret ser ut. I detta stycke kommer de olika klassificeringstyperna som använts i arbetet 

att presenteras och redovisas och ställas i kontrast till den information som finns om 

Langhammars i tidigare forskning. 
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4.1 Landskapsklassificering 

 

 
Figur 3. Langhammars landskapsklassificeringskarta.  

Kartunderlag: GDS-terrängkartan (väglager, byggnadslager), GDS-Ortofoto, GDS-

höjddata 2m © Lantmäteriet. Fornminnen, Riksantikvarieämbetet. 
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4.1.1 1Ac Agrarlandskap i topografiska exponerade områden  

Landskapet på Langhammars präglas till stor del av att området är en udde. Det finns bara 

några få och små områden i Langhammars där berggrunden syns, resten av Langhammars 

består av jordarten klapper. Att kustlinjen ändrats med landhöjningen syns tydligt, då 

strandvallar är vanligt förekommande på udden. Kartan (se figur 3) visar att 

Langhammarsområdet till stor del består av agrarlandskap i topografiska exponerade 

områden (se figur 3). Att Langhammars är en udde leder till att området blir mer exponerat 

och påverkas av vågor och vind. I den norra delen av området som har klassificeringen 

agrarlandskap i topografiska exponerade områden finner vi Langhammars högsta punkt, där 

det även finns en bronsåldersgrav. Detta område var den första delen av Langhammarsudden 

som steg upp ut vattnet efter den senaste istiden (se figur 2). Under bronsåldern begravdes 

ofta människor vid kusten och bronsåldersgraven ligger där strandlinjen låg för ca 4500- 

5000 år sedan. Trots att det är ett stort område som har fått klassificeringen agrarlandskap i 

topografiska exponerade områden är dessa landskap inte homogena, växtligheten i området 

ser olika ut. Likheterna finner vi i jorden. 

  På grund av att området har varit och är exponerat har vinden påverkat jorden i hög 

grad. Vinden har tagit med sig mindre partiklar såsom sand och sediment (Strahler, 2013, 

s.547). Det har lett till att större stenar i form av klapper är den jordart som finns kvar i 

området och det påverkar även vilka arter som har möjlighet att växa där.  

  I de norra delarna finns det ett område med många låga krypenar. Enarna växer på 

grovkornigt grus och är idag mycket täta (Se figur 4). Landskapsklassificeringskartan visar 

att det på detta område växer enbuskar, men inte är klassificerat som enbuskmark (se figur 

3). Tidigare har betande djur, framförallt får, hjälpt till att förglesa växtligheten på Fårö 

(Martinsson, 2001, s.36-38). Detta är något som har skett även på Langhammars. Tidigare 

har detta område varit öppet och har haft mycket mindre växtlighet då får har betat på 

området (Petter Rimfors, 2017).  

 



15 

 
Figur 4 Låga krypenar som växer på grovkornigt grus. 

Enarna är präglade av vinden i det exponerade området och 

kan därför inte växa sig höga. Bilden tagen på norra delen av 

udden riktning nordöst den 24 april-2017 

 

I sydöst växer det istället en tät skog, som på flera ställen växer på tydliga strandvallar (se 

figur 5). Det är en blandskog som består av tall och en, men även utav enstaka lövträd. 

Nästan hela Langhammarsudden är ett naturreservat, och gränsen för var reservatet slutar går 

genom skogen. Träden här är höga och tätheten visar på att det var länge sedan djur betade 

på området, då det inte går att se någon förglesning.  
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Figur 5. Skogsbevuxna strandvallar av klappar och grus. Skogen 

består av både en och tall. Strandvallarna visar på landhöjningen. 

Bilden på sydöstra delen av udden i riktning åt öst den 24 april-

2017 

 

Det är även inom klassen agrarlandskap i topografiska exponerade områden vi hittar de 

flesta av Langhammars åkrar. Idag är det två åkrar som odlas, en som används till betesmark 

och tre som inte är i bruk idag. Tidigare har det odlats råg på dessa åkrar och de senaste åren 

odlas gotlandsråg på de åkrar som idag brukas. Gotlandsrågen odlas här i ett projekt för att 

återinföra gotlandsrågen på Fårö, då man tidigare har odlat mer lönsamma rågsorter på 

åkrarna (Ohlsson, 2001, s.90). Alla åkrar på området är steniga och har ett väldigt tunt 

jordlager, detta har gjort åkrarna svårodlade (se figur 6). Tidigare har Langhammarsborna 

löst detta genom att använda släke, vilket är en slags tång, på åkrarna. Att lägga släke som 

samlats in längs stränderna och använda den som gödselmedel gav jordbrukarna möjlighet 

att odla på de steniga åkrarna (Ohlsson, 2001, s.82-86). 
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Figur 6 Åkermark bestående av sten. Bilden illustrerar svårigheterna som funnits vid 

jordbruk på Langhammars. Bilden tagen vid Langhammarsgårdarna i nordlig riktning 

den 26 april -2017 

4.1.2 1Ab Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden 

I både de östra och västra delarna av Langhammars finns det vikar. Vågornas kraft är inte 

lika stark här som vid udden, dock har vågorna ändå hjälpt till att forma landskapet. Då 

vågorna slår mot udden som består av hård berggrund ändrar vågen sin färdriktning och en 

ström längs kustlinjen skapas. Detta leder till att områden med lättare berggrund gröps ut och 

vikar kan bildas (Strahler, 2013, s.534). Detta är fallet även i Langhammarsområdet där 

vikarna har en lättare berggrund än udden (se figur 26).  

  I vikarna finns finkorniga sandstränder som är cirka 1 meter breda och längre in mot 

land finns en annan typ av växtlighet än på andra platser på Langhammarsudden (se figur 7). 

Dessa områden har klassificeringen agrarlandskap i topografiskt skyddade områden. 
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Figur 7. Finkornig sandstand i topografiskt skyddat område. Bild tagen den 24 april -

2017 

 

I det topografiskt skyddade området växer gräs i tuvor och under våren häckar många fåglar 

i området. Detta ledde till vissa svårigheter att klassificera området då vi inte ville störa de 

häckande fåglarna (se figur 8). Att växtligheten särskiljer sig här beror på att området inte är 

exponerat för vågor och vind. Här kan inte vinden komma in och ta med sig finkornigt 

sediment så som den gör i de exponerade områdena. Detta leder till att gräs i större 

utsträckning har möjlighet att växa. I sydost finns även ett betesmarkområde. Det skiljer sig 

mot den andra betesmarken som finns på Langhammars, då det växer mycket gräs här och 

inte så många enar. Detta beror troligen på att det översta lagret jord är tjockare här då 

betesmarken ligger i ett skyddat område. 
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Figur 8. Område i topografiskt skyddat område mot Tällevika, 

grästuvor som växer på finare sediment. Bilden tagen på sydöstra 

delen av udden i riktning åt nordöst den 24 april -2017. 

4.1.3 1Db Öppet kustlandskap med strandvallar och 2Aad Raukar  

I de nordligaste delarna av udden finner vi ett öppet kustlandskap med strandvallar (se figur 

3). Stora vågor från havet har kommit in med sådan stor kraft att de har fört med sig stenar 

och grus som sedan har dumpats på land (Martinsson, 2001, s.24). Vågor är den kraft som 

haft starkast påverkan på området då det slipar och formar landskapet (Strahler, 2013, s.533-

31). Detta yttrar sig inte bara i Langhammarsuddens form utan även genom att vågorna slipat 

klappersträndernas stenar, som har mjuka och rundade kanter (se figur 9). Här finns mycket 

lite växtlighet då växter inte haft möjlighet att slå rot eftersom området ständigt exponeras av 

vind och vågor. Dessa områden går därför inte in under klassificeringen agrarlandskap 

eftersom djur inte kan beta här (Boehouwers, et.al, 2017, s.26). 
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Figur 9. Klapperstrand på norra delen av udden. De ljusare stenarna är mer nyligen 

avsatta medan stenarna med lavar avsatts tidigigare. Stenarna är rundade eftersom att de 

slipats av havet.  Bilden tagen i riktning mot norr den 21 april -2017. 

 

Det är även på den norra delen av udden som Langhammars två raukområden finns, ett 

längst norrut på udden och det största och mest kända i nordväst (se figur 3). Raukarna 

bildades under landhöjningen när Fårö steg upp ur vattnet (Martinsson, 2001, s.18). 

Raukarna består av partier i hårdare material än berggrunden runt omkring. Vilket har lett till 

att berggrunden runt raukarna har eroderats bort med hjälp av vågor (Erlström, et.al, 2009, 

s.23). Raukarna på Langhammars står både i havet och på land längs klapperstränderna (se 

figur 10). Raukar bildas i havet, och att de flesta raukarna idag står på land beror på att 

landhöjningen har ändrat havsgränsen (Erlström, et.al, 2009, s.23). 
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Figur 10. Raukar vid Langhammarsuddens västra raukområdet. Förutom raukarna syns 

även strandvallar.  Bilden tagen i nordvästlig riktning den 26 april -2017 

4.1.4 1Bb Alvar och 1Bb Enbuskmarker  

På Langhammarsudden finns det två mindre alvarsområden samt ett område med 

enbuskmark (se figur 3). Dessa områden har ett tunt jordlager av vittringsjord och på flera 

platser syns berg i dagen, dvs. berggrund. På alvarsmarkerna finns det lite eller ingen 

växtlighet då det består av ett tunt jordlager med vittringsjord på sedimentär berggrund (se 

figur 11). Enbuskmarker är en underkategori till alvarslandskap och innebär en växtlighet av 

minst 20 % enbuskar på ett område som består av sedimentärberggrund och med ett tunt 

jordlager med vittringsjord (se bilaga D). På Langhammars växer krypenarna tätt i 

enbuskmarken.  
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Figur 11. Alvarsmark beläget på mitten av udden. På alvarsmarken 

finns mycket lite växtlighet med några få enar samt berg i dagen. Bilden 

tagen I nordlig riktning den 24 april -2017 

Martinsson (2001) beskriver Langhammars som ett område som till mestadels består av alvar 

(s.20-21). Detta beror förmodligen på att stora delar av Langhammarsuddens växtlighet 

påminner om den som finns på alvarsmark och i enbuskmarker. Dock finns bara tre områden 

på Langhammars med ett så tunt jordlager att berg i dagen syns och resterande delar av 

Langhammars har klapper som jordart. 

 

4.1.5 1Ea Öppet vatten/ sjö och 1Eb Våtmark  

På Langhammarsområdet finns ett antal mindre sjöar där det finns öppet vatten året runt (se 

figur 3). Under fältstudien på Langhammars fann vi ytterligare ett öppet vatten i 

Langhammars nordöstra del som Lantmäteriet inte har märkt ut på sina kartor (se figur 12). 
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Vid sjöarnas kanter växer det idag mycket vass, flera sjöar riskerar förmodligen att växa igen 

inom en snar framtid.  

   

 
Figur 12. Öppet vatten på nordöstra delen av udden 

invid strandsporren. Klapper samt ett område med 

enbuskar invid vattnet. Bilden tagen i sydlig 

riktning den 24 april -2017 

Intill de små sjöarna finns även de flesta av Langhammars våtmarker (se figur 3). Här finns 

grundvatten vid ytan året runt och växtligheten består främst av ag. Dessa områden är inte så 

stora på Langhammars (se figur 13). 
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Figur 13. Våtmark i bildens övre vänstra hörn samt öppet vatten i bildens övre högra hörn. 

Det öppna vattnet har börjat växa igen, vid noga granskning syns vass vilket visar på 

våtmarkens utbredande. Bilden är tagen i sydöstlig riktning den 21 april -2017. 

 4.2 Tvärprofiler 

Trots att Langhammarsområdet till stor del består av klassificeringen agrarlandskap i 

topografiskt exponerade områden är landskapet väldigt föränderligt. Den norra och den 

sydliga delen av området skiljer sig mycket både när det gäller växtlighet, klassificeringar 

och höjdskillnader. Norra delen av Langhammars har mycket mindre klassificeringsvariation 

men har större höjdskillnader och raukområden, medan den sydliga delen av området mer 

har präglats av människan och har mer växtlighet. För att förtydliga detta har vi valt att göra 

två olika tvärprofiler som visar höjdskillnader, jordarter, berggrund, växtlighet, 

fornlämningar, hus och olika klassificeringar. Jordartskartan (se bilaga B) används som 

grund för att visa vilken typ av jordart som finns i profilerna. Hur jorddjupet i området ser ut 

kan vi inte veta med säkerhet, däremot visar tvärprofilerna vilka jordarter som finns. 

Berggrundskartan (se bilaga A) har använts som grund för att visa vilka bergarter det finns i 

våra profiler. Hur djupt ner dessa bergarter går vet vi inte idag, däremot kan vi anta att de 

sträcker sig ner till noll meter över havet vilket är den lägsta punkten profilerna visar. Båda 

tvärprofilerna går från kusten i väst till kusten i öst, tvärprofil 1 ligger i den norra delen av 

udden och tvärprofil 2 går igenom den sydliga delen av udden (se figur 14). 
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Figur 14. Höjdkarta med tvärprofilplacering. Kartunderlag: GDS-terrängkartan, GDS-

höjddata 2m © Lantmäteriet. 
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Figur 15. Tvärprofil 1. Tvärsnitt genom Langhammarsuddens högsta delar. Profilen dragen 

i den norra delen av udden från raukområdet i väst tillstrax norr om strandsporren i öst. 

 

Tvärprofil 1 börjar vid Langhammars kända raukområde, där finns det nästan inget jordlager 

utan man ser berggrunden som består ut av revkalksten och stromatoporidékalksten (se figur 

10). Den här delen av langhammar har därför klassificeringen 2 Aad. Runt om raukområdet 

finns en kortare sträcka med klassificeringen 1 Dd öppet kustlandskap med strandvallar. 

Strax därefter kommer man till Langhammars högsta punkt, där det finns mycket klapper 

och det är även här man finner en av Langhammars bronsåldersgravar (se figur 16). Här 

börjar Langhammarsområdets största landskapsklassificeringsområde, 1 Ac agrarlandskap i 

topografiskt exponerade områden. Detta är ett område som präglats av vågor och vind. 
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Figur 16. Gravröse från bronsåldern på nordvästra delen av 

udden.Graven är belägen nära havet då bronsåldersgravar ofta 

placerades kustnära.  Bilden tagen i sydlig riktning den 26 april -2017 

Efter högsta punkten syns många strandvallar i form av klapper. Här växer mycket enbuskar. 

Lite längre in på land tätnar enbuskarna, detta är ett område som tidigare använts som 

betesmark men som idag vuxit igen då det inte längre finns betesdjur i området. I slutet av 

tvärprofilen syns de gamla strandvallarna tydligt (se figur 17), det finns även en öppen sjö av 

mindre storlek strax före kustlinjen (se figur 12). 
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Figur 17. Bilden visar flera strandvallar på nordöstra delen av udden och är en vanlig syn i 

Langhammars området. Bilden tagen i nordvästlig riktning den 21 april -2017 
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Figur 18. Tvärprofil 2. Tvärsnitt genom de sydligare delarna av Langhammarsudden. Profilen 

dragen från fiskeläget i sydväst till den skyddade viken i sydost. 

Tvärprofil 2 är 1250 meter lång och sträcker sig från Langhammars sydvästra kust till 

områdets sydöstra kust. Precis vid tvärprofilens början finns en fiskebod som ser ut att 

användas än idag (se figur 19). Fiskeboden ligger på ett område med klassificeringen 1 Dd 

öppet kustlandskap med strandvallar, här är växtligheten minimal. 

 

 
Figur 19 Fiskeläge vid Langhammarsviken, runt fiskeläget syns 

klapper. Bilden tagen i sydvästlig riktning den 22 april -2017. 

Tvärprofilens höjdkurva visar tydligt strandvallarna som präglar hela Langhammars. Stora 

delar av tvärprofilen har klassificeringen 1 Ac agrarlandskap i topografiskt exponerade 

områden, även det syns tydligt på tvärprofilen. Vid en närmare studie av höjdskillnaderna 

mellan mitten av tvärprofilerna och kusterna blir det uppenbart att området är exponerat för 

väder och vind. Ungefär i mitten av tvärprofilen, efter cirka 500 meter, finns en åker som inte 

är i bruk omgärdad av staket. Detta är en av de åkrar som Petter berättar om under sin 

intervju. Efter åkern som inte längre brukas ligger ett litet område med klassificeringen 1 Eb 

våtmark och i närheten av våtmarken finns det även öppet vatten. I den här delen av 
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tvärprofilen finner vi även ett av Langhammars alvarsområden klassificeringen 1 Ba. Här 

finns nästan ingen växtlighet eller någon jord. Därefter börjar skogen. Skogen i Langhammars 

består mest av tall men här finns även enar och enstaka lövträd. På vissa platser i skogen är 

även strandvallarna tydliga vilket är ett tecken på att området har klassificeringen 1 Ac 

agrarlandskap i topografiskt exponerade områden. Nästan hela Langhammarsområdet ingår i 

ett stort naturreservat. Vår andra tvärprofil går rakt igenom naturreservatet och den visar även 

gränsen för var reservatet slutar. Efter 1050 meter finns ännu en åker som inte längre brukas. 

Tvärprofilen slutar i en skyddad vik som inte har präglats av vind och vågor på samma sätt 

som resten av Langhammars, det är ett område med klassificeringen agrarlandskap i 

topografiska skyddade områden. Här finns grästuvor och väldigt lite av annan växtlighet 

innan kustlinjen nås (se figur 20). 

 

 
Figur 20. Agrarlandskap i skyddade lägen med grästuvor i 

Tällevika, här häckar fåglar under våren. Bilden är tagen i 

sydöstra delen av udden, riktning mot nordöst den 24 april -2017. 

 4.3 Intervju 

Under fältarbetet på Fårö genomfördes en telefonintervju med Petter Rimfors från Gotlands 

Länsstyrelse. Petter är intressant för arbetet då han är en av få fastboende på 

Langhammarsområdet.  

  Petter Rimfors är inte uppväxt på Langhammars, men har spenderat mycket tid där 

under sin uppväxt då hans farmor varit bosatta på området. Själv är han uppväxt i Vadstena, 
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men flyttade till Fårö då han fick förmånen att ta över gården på Langhammars. Petter 

berättar att han inte äger eller brukar någon åkermark på området.  

 

"Av åkrarna som ligger precis vid gården så ägs den ena markbiten av grannen 

som har utarrenderat den till sina kusiner, så den brukas. Den andra markbiten 

som ligger mitt emot min gård ägs av Naturvårdsverket som arrenderar ut den till 

en annan lantbrukare, men han brukar den inte utan samlar endast ihop sina får 

på den. De gamla åkrarna som syns på kartor från 1800-talet brukas inte alls, de 

har nog inte brukats sedan 50-talet." 

 

 Inte heller Petters farmor har livnärt sig på jordbruk trots att hon i viss mån sysslat med det, 

jordbruket var endast en bisyssla. Petters farmor levde tillsammans med Werner Larson, som 

kom till Fårö som arrendator under 20-talet och bosatte sig på Langhammars. Larsson ska till 

en början ha bedrivit jordbruk kring gården.  

 

"Från början så var det så att de levde på fisket och jordbruket där ute, fram till 

50-talet" 

  

Under 50-talet började Larsson bland annat driva restaurangen vid Sudersand.  

 Området innefattar flera lämningar från tidigare mänsklig aktivitet. Gårdarna på 

Langhammars där Petter är bosatt etablerades under 1500-talet. Innan dess låg 

Langhammarsgården strax öster om det som idag är Langhammars. Petter berättar att 

gårdarna på detta område var bebodda från vikingatiden fram till 1500-talets början då de 

flyttades. Vid det gamla gårdsläget har utgrävningar genomförts under ett antal år. På 

Langhammarsområdet finns även gravar daterade till brons- och järnålder, samt mer sentida 

lämningar bland annat i form av en kalkmila ca 200 meter söder om dagens 

Langhammarsgård. De gamla Langhammarsgårdarna finns även avbildade som tavlor. 

 

"I Fårö kyrka finns de gamla husen i Langhammars med på kutatavlan. Där finns 

även en stolpkvarn avbildad, hålet för stolpen till stolpkvarnen finns kvar på 

andra sidan av vägen, på samma sida som stenkvarnen ligger" 

 

 Även dagens Langhammarsgårdar, där Petter är bosatt, har funnits under en längre tid. Hans 

eget hus är från 1700-talet, medan grannens revs och byggdes upp på nytt under 1900-talet. 

  På frågan om Petter anser att landskapet har förändrats svarar han att det förändrats 

mycket sedan han först började besöka Langhammars för 40 år sedan, då landskapet hela 

tiden växer igen. Bland annat beror detta på att det inte betar lika mycket får på området 

jämfört med förr.  

 

"Förr gick det ju får året runt där ute, bland annat min farmors sambo hade får 

där. Nu går fåren bara och betar under sommarsäsongen så det blir inte riktigt 

samma tryck på marken" 
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Petter anser att igenväxningen av landskapet på Langhammars är tråkig. Han menar att 

landskapet ska vara öppet med låga krypenar. I dagsläget, när får inte längre betar särskilt 

frekvent, växer det upp tallar bland de låga enarna. Han berättar att det röjts upp bland 

enarna ett par gånger, men att de snabbt växer upp igen.  

Vi frågar hur Petter tror att landskapet kommer att se ut om 10 år, och om han tror att 

det kommer att byggas något mer på Langhammars. 

 

"Den enda platsen på Langhammars där det går att bygga något nytt är på våra 

tomter.  Resten är naturreservat och det är det byggförbud på. På våra tomter är 

det också svårt att bygga, det är skyddat och svårt att få dispens. Länsstyrelsen 

som förvaltar naturreservatet ska ju försöka hålla landskapet fortsatt öppet, så att 

det ska se ut som det gjort tidigare" 

 

Langhammars och dess raukområde är även ett väldigt populärt turistmål. Petter förklarar att 

det under turistsäsongen blir intensivt, men att han ändå ser positivt på turismen. Det som 

Petter anser är negativt är när turister inte har koll på vad som gäller, exempelvis när 

terrängkörningslagen inte följs, och strandvallar och dylikt blir förstörda av bilkörning. 

Förutom detta tror Petter att lokalboende i stort sett är positiva till turismen. Han förklarar att 

Fårö inte hade varit vad det är idag om det inte vore för turismen, bland annat på grund av att 

många på ön kan leva på intäkter från sommarmånaderna. Avslutningsvis frågar vi hur Petter 

skulle beskriva Langhammars för någon som inte varit där, samt hur han tror att 

Langhammars kommer att påverkas av den fortsatta igenväxningen.  

 

"Det är ett väder- och betespräglat landskap. De låga krypenarna ute vid 

raukarna har formats av vinden som gör att de inte kan komma upp så högt, 

enarna är lägst nere vid havet. Som sagt är det betespräglat också, eftersom får 

betat där sedan vikingatiden har det hållit nere vegetationen. Det är först under 

de sista 100 åren som det har börjat växa igen" 

 

 Petter förklarar att det, trots att får till viss del betar på Langhammars idag, behövs ännu fler 

betande får för att landskapet åter ska bli öppet. Tallarna som under åren vuxit upp bland 

enarna behöver även röjas undan för att landskapet ska kunna återgå till sitt forna tillstånd. 

   

  4.4 Historisk åkerareal   

Marken som brukats historiskt på Langhammarsudden har inte varit många hektar av uddens 

totala areal (se figur 21 samt 22). Odlingsförhållandena på Langhammarsudden är inte de 

bästa, åkrarna av sten ser enligt Ohlsson ut (2001) “som krattade grusplaner” (se figur 25). 

Dessa magra åkrar av sten var beroende av släke samt avföringen från gårdens djur som 

gödsel för att kunna ge avkastning (Ohlsson, 2001, s.82-86).  

  Släken som användes på åkrarna hämtades från stränderna som fanns på gårdens 

marker. Enligt de boende på Fårö finns fyra olika sorters släke, blåstång var den bästa 

sortens släke och fanns i Sudersandsviken. Släken från Sudersand fick alla gårdar på Fårö en 

del av, hur stor del berodde i sin tur på hur stor gården var (Ohlsson, 2001, s.82-86). 
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Figur 21. Langhammars, åkerareal år 1703 samt år 1852. Kartunderlag: Geometrisk 

avmätning 1703, Laga skifte 1852, GDS-terrängkartan, GDS-Ortofoto, © Lantmäteriet. 
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Figur 22. Langhammars markanvändningskarta från år 1940 till nutid. Åkermarken, nutid 

är tagen från terrängkartan © Lantmäteriet. Kartunderlag: Ekonomisk karta 1940, 

Ekonomisk karta 1977, GDS-terrängkartan (åkermarkslager), GDS-Ortofoto, © 

Lantmäteriet. 

 

  Åkerarealen har inte varierat mycket under århundradena (se figur 23). Under 1700-

talets början var det runt 10,5 hektar åkermark som brukades av gårdarna i området. 

  Vid 1800-talets mitt hade åkermarken som brukades av gårdarna ökat till nästan 16 

hektar. Även om marken var svårodlad på udden så kom det under 1800-talet nya och bättre 

redskap, en kvarn och en tröskvandring byggdes vid gårdarna (Öhrman, 2001, s.150). 
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Figur 23. Diagram över hur många hektar åkermark det fanns per år. 2017 års 

siffror är tagna från terrängkartan och all mark brukas inte idag. 

  Det huvudsakliga sädesslaget som odlades på Langhammarsudden under dessa 

århundraden var gotlandsrågen som trivdes på uddens magra åkrar. Även om smaken av 

gotlandsrågen sägs vara oöverträfflig hade den en väldigt låg avkastning vilket gjorde att 

man under 1900-talet började odla råg med bättre avkastning (Ohlsson, 2001, s.88-90). 

  Under 1900-talet börjar åkerarealen minska igen och på 40-talet fanns det runt 12 

hektar åkermark som bearbetas som minskade till runt 9 hektar 1977.  

 

 

4.5 Fornlämningar 

På området finns ett fåtal fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets fornsök (2017). De 

äldsta är belägna vid raukområdet på Langhammars, där det finns två rösen från bronsåldern 

enligt Riksantikvarieämbetet (2017). Det största röset är runt 9 meter i diameter och 1,2 

meter högt och har en grop i mitten som enligt Riksantikvarieämbetet (2017) kommer från 

att ett sjömärke ska ha varit rest just där (Se figur 16). Det mindre röset är enligt 

Riksantikvarieämbetet (2017) 6 meter i diameter och 0,6 meter hög. Ett röse är en grav av 

sten oftast från bronsåldern, högarna är kupolliknande och oftast runda i formen (NE, röse). 

  På uddens nordligaste del finns 4 stycken stensättningar från brons/järnålder enligt 

Riksantikvarieämbetet (2017) och dessa är svårare att hitta då de delvis är övervuxna. 

Stensättningar låga stentäckta gravar som dateras tillbaka till bronsåldern samt järnåldern 

(NE, stensättning). 

  I närheten av gårdsbebyggelsen finns yngre fornlämningar, en kalkugn daterad till 

medeltid/nyare tid samt en sexkantig tröskvandring (se figur 24) daterad till nyare tid enligt 

(Riksantikvarieämbetet 2017). Tröskvandring är en byggnad med en vertikal axel i mitten 

som har ett hjul i änden. Axeln drivs runt av dragdjur som spänns fast och vandrar runt 

axeln, genom att överföra kraften från axeln driver man tröskverket i den närliggande 

byggnaden (se figur 24) (NE, vandring). 
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Figur 24. Tröskvandring belägen vid Langhammarsgårdarna. Bilden är tagen i 

västlig riktning den 26 april -2017. 

4.6 Langhammars idag 

4.6.1 Gårdarna 

Det som idag utgör Langhammars gårdar är belägna norr om det forna Langhammars, den 

medeltida gård som idag endast består av husgrunder (Östergren, 2004, s. 72). Gårdsområdet 

som idag är Langhammars upprättades under 1500-talet efter att Langhammarsgården 

flyttats från sitt forna läge strax österut. De hus som står på området idag uppfördes under 

1700-talet, varav en revs och byggdes upp på nytt under 1900-talet. Gårdarna är idag 

bebodda av året runt-boende. De som bor på gårdarna livnär sig inte längre på något 

jordbruk (Petter Rimfors, 2017).  

 

4.6.2 Jordbruk 

Idag bedrivs inget aktivt jordbruk på Langhammars. De som är bofasta i området livnär sig 

inte på något bruk utan har andra sysselsättningar som huvudinkomst. De åkrar som finns på 

området har idag olika funktioner. Två åkrar är utarrenderade av markägarna, en som odlas 

samt en åker som underhålls men inte odlas, arrendatorn använder istället åkermarken till att 

samla ihop sina får på. Utöver detta finns åkerbitar från 1800-talet, som inte brukats sedan 

50-talet (Petter Rimfors, 2017). Dessa är igenväxta och mycket steniga. Vid en jämförelse av 

kartor över åkermark från 1703 till 1977 syns tydligt att åkermarkerna successivt minskat i 

storlek och försvunnit sedan 1800-talet (se figur 21 samt 22). Data från 1977 visar på den 

lägsta andelen åkermark på Langhammars där utvecklingen också stannar, då åkermarken är 

densamma idag som 1977 (se figur 23). Några av åkerbitarna brukas som tidigare nämnts 

inte längre. Vid första anblick syns stenar som sticker upp ur marken vilket vittnar om de 
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svårigheter som bönderna haft genom tiden (se figur 25), vilket bland annat lett till att 

Langhammarsgårdarna under perioder övertagits av staten då de inte kunnat betala skatt, 

samt att invånarna hittat andra sysselsättningar. Exempelvis bedrevs fårpälsindustri på 

Langhammars från 20-talet då detta var mycket ekonomiskt lönsamt (Ohlsson, 2001, s.95). 

 

 
Figur 25. Stenig åker vid Langhammarsgårdarna. Bilden tagen i nordvästlig riktning 

den 26 april -2017. 

4.6.3 Betesdjur 

Langhammarsområdet har tidigare starkt formats av betande får. Ända sedan vikingatiden 

har djur betat, förr gick får fritt på området året runt. Idag betar fåren endast under 

sommarmånaderna, och då på begränsade områden. Detta har medfört att landskapet 

förändras. Under de senaste 100 åren har en igenväxning succesivt börjat ske (Petter 

Rimfors, 2017). Det minskade betandet gör att inte bara åkrarna växer igen utan även 

områden omrking dem. Bland de låga enbuskarna växer enar upp vilket bidrar till en 

“skogliknande” känsla istället för det öppna kustlandskap som tidigare präglat 

Langhammars. De betande fåren är viktiga för Langhammars landskap. För att det åter ska 

bli öppet med låga krypenar behövs fler betande får året runt. Lokalbo Petter Rimfors menar 

att det är så landskapet ska vara, och att förändringen som skett de senaste 100 åren är 

negativ. Eftersom stora delar av Langhammars är naturreservat förvaltas det av länsstyrelsen 

och det är deras jobb att underhålla landskapet och motverka igenväxningen. Det har röjts 

upp bland enarna som växer upp, men nya växer snabbt upp igen. I nuläget behövs, utöver 

fler får, även ökad röjning av enar (Petter Rimfors, 2017).  
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4.6.4 Turism 

I takt med att jordbruksnäringen på Langhammars försvunnit har turistnäringen ökat. Idag 

utgör Langhammars en av Fårös mest kända turistmål. Raukområdet på Langhammarsudden 

är framför allt vad som lockar turister. Lokalbo Petter Rimfors anser att turismen har medfört 

en positiv utveckling på Langhammars och också på Fårö i stort. Många människor kan leva 

på intäkterna från sommarens högsäsong även resten av året. Självfallet finns det även 

negativa aspekter på Langhammars turism. Petter Rimfors berättar att strandvallar ibland 

körs sönder på grund av att turister inte känner till området och lagarna kring det ordentligt 

(Petter Rimfors, 2017).  
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5. DISKUSSION 

Nedan följer en sammanfattning av vår egen analys av det insamlade materialet och det 

genomförda fältarbetet för att på så sätt lägga grunden för rapportens slutsatser.  

Langhammarsomr¨det blir allt mer igenväxt. Låga krypenar, som länge präglat 

landskapet, blandas med höga tallar. Eftersom området Langhammars idag till stor del är 

naturreservat är det inte längre upp till lokalbor att se till att naturen tas om hand och att 

förändringar sker. Eftersom naturreservatet förvaltas av länsstyrelsen är det de som sköter 

området. Efter genomförd intervju med Petter Rimfors märktes hos honom en negativ bild av 

igenväxningen samt att länsstyrelsen inte arbetar aktivt för att motverka att landskapet 

förändras. Det är självfallet endast hans uppfattning, men det kan diskuteras huruvida även 

andra lokalbor uppfattar igenväxningen och länsstyrelsens hantering som negativ. Efter 

genomfört fältarbete har vi fått bilden av att länsstyrelsen behöver utöka sitt arbete för att 

bevara Langhammars landskap.  

  Langhammars har genom alla tider präglats av vind, hav och framför allt betesdjur. 

Landskapet har alltid varit kargt, med låg växtlighet vilket gjort landskapet mycket öppet. 

Under intervjun säger Petter att “det ska vara ett öppet landskap”. Som frekvent besökare av 

Langhammars under de senaste 40 åren och nu fast boende anser han att det öppna 

landskapet är typiskt för Langhammars. Således kan arbetet för att hålla det öppet ses som 

mycket viktigt, då Langhammars natur är en del av kulturlandskapet eftersom lokalborna 

känner en tillhörighet till det.  

Turismen är en viktig näring för både Langhammars och Fårö i stort. Langhammars 

raukar är ett stort turistmål, men det kan även tänkas att Langhammars säregna landskap i 

stort lockar till sig turister. På så sätt kan arbetet med att motverka igenväxningen ses som 

viktig ur ytterligare en aspekt. Förutom att arbetet med att röja tallar bör ske i en större 

omfattning, bör även betande får gå på området i större utsträckning samt under längre 

perioder. De betande fåren kan ses som en viktig del av Langhammars kulturlandskap då 

dess aktivitet speglar Langhammars historia. Syftet med att stora delar av Langhammars är 

ett naturreservat är trots allt att bevara och skydda, vilket såklart också är fallet, då 

exempelvis berggrund och strandvallar skyddas. Det är dock även viktigt att landskapet 

skyddas ur ett kulturgeografiskt perspektiv, alltså att landskapet behåller sin forna karaktär 

som skapats av den mänskliga aktiviteten som skett på Langhammars historiskt. Bevarandet 

av det historiska kultur- och naturlandskapet går hand i hand med både turismen och 

lokalbefolkningens liv och är därmed av största vikt. 

Idag finns ingen möjlighet att bedriva ett storskaligt jordbruk på Langhammars. Dels 

på grund av att de åkrar som finns kvar på udden är små och består av extremt svårodlad jord 

men även på grund av att det inte finns någon ny plats på området som lämpar sig för odling 

då all mark på Langhammars är stenig och klapper är den jordart som dominerar i området. 

Att majoriteten av åkerbitarna genom tiden varit belägna på de mest karga och steniga 

delarna av Langhammars kan förklaras med hjälp av landskapsålderskartan. Langhammars 

skyddade områden med bättre underlag för jordbruk steg upp ur havet mycket senare, långt 

efter att jordbruk börjat bedrivas vilket antagligen har resulterat i att endast ett fåtal små 

åkerbitar finns i skyddade områden.  Att majoriteten av Langhammars ingår i ett 

naturreservat bidrar även det till svårigheterna att börja bruka ny mark, då länsstyrelsen 

ansvarar för området. Idag skulle de som bor på Langhammarsudden inte kunna producera 
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tillräckligt mycket spannmål för att få den avkastning som behövs för att kunna leva på 

jordbruket. Det enda möjligheten vi ser för langhammarsbor att arbeta på udden att ta vara på 

möjligheterna turistnäringen kan ge. Idag är Langhammars raukområde ett mycket populärt 

turistmål.  

Petter Rimfors anser att detta är mycket positivt för Fårö då flera människor på ön 

lever på turismverksamheter. Att många turister varje år besöker Langhammars är dock inget 

som de boende på Langhammars drar nytta av. Om langhammarsborna skulle hitta ett sätt att 

ta vara på de möjligheter turistnäringen kan ge skulle de lokalbefolkningen ha möjlighet att 

arbeta på udden. På så sätt kan området framstå som en plats där mer mänsklig aktivitet sker 

och eventuellt även som en ännu trevligare plats att besöka. Tidigare har det bedrivits en 

fårskinnsindustri på Langhammars där fårskinn har sålts till turister som besöker området, 

detta var under 20-talet en lönsam verksamhet. Detta är något som eventuellt skulle kunna 

återinföras. Det skulle kunna vara ett sätt att skapa arbetstillfällen på udden, fårskinn är en 

vara turister fortfarande skulle kunna ha intresse av att köpa, men verksamheten skulle även 

kunna bidra till mer mänsklig aktivitet på Langhammars.   

 

6. SLUTSATSER 

Landhöjningen efter den senaste istiden ledde till att Fårö steg upp ur havet under 

bronsåldern. Snabbt flyttade människor till ön och även till udden Langhammars. Udden har 

fortsatt stiga och strandgränserna har förskjutits. På grund av att området till stor del är en 

udde är naturlandskapet mycket exponerat av vågor och vind. Vågornas kraft har slipat 

udden och gröpt ut områdets vikar. Vinden har i sin tur tagit med sig fint sediment och 

lämnat kvar grus och klapper. Trots detta har jordbruk bedrivits på udden, hur många och 

hur stora åkrar som funnits i området har varierat under åren. Efter 1850-talet har 

åkerarealen dock minskat och flera åkrar har lämnats och vuxit igen. På Langhammars har 

det i stort sett alltid funnit betesdjur, framförallt får. Dessa har påverkat landskapet då de har 

hjälpt till att förglesa växtligheten. De senaste årtiondena har de betande fåren minskat vilket 

har lett till en förtätning av enbuskar och skog.   

Genom tiderna har människan funnit olika sätt att försörja sig på Langhammars. De 

har livnärt sig på fiske och säljakt, de har brukat de magra jordarna med hjälp av släke samt 

även bedrivit fårpälsindustri. Människan har ständigt påverkats av naturlandskapet. 

Framförallt jordbruket har påverkats. På grund av Langhammars karga natur har jordbruket 

inte alltid gett avkastning. Detta har bidragit till att Langhammars gårdar under perioder från 

1500- till 1600-talet tagits över av staten då bönderna inte hade råd att betala skatt på grund 

av dålig avkastning från bruket. Det har gjort att lokalbor varit tvungna att hitta andra 

möjligheter till försörjning, exempelvis Werner Larsson som kom till Langhammars som 

arrendator under 20-talet, men som under 50-talet övergav jordbruket för att starta restaurang 

i Sudersand. Fårpälsindustrin passade emellertid bra att bedriva på Langhammars eftersom 

naturlandskapet gynnades av de betande fåren. 

Idag finns få förutsättningar för de boende på Langhammars att faktiskt leva av 

naturen i området. Lokalborna är få, och livnär sig på arbete på andra delar av Fårö eller 

Gotland. Idag finns fler olika möjligheter till försörjning jämfört med vad det funnits tidigare 

i historien. Det moderna samhället gör detn bland annat möjligt att jobba på annan ort, 

exempelvis som Petter Rimfors som är bosatt på Langhammars men arbetar i Visby och på 
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Gotska Sandön. Det är inte längre rimligt att bruka de lågt avkastande jordarna på udden när 

det finns andra försörjningsmöjligheter som är bättre. På grund av att en så stor del av 

Langhammars är ett naturreservat är möjligheterna till att bygga nya bostäder också extremt 

små. Det är väldigt svårt att få bygglov på området. Det är därför högst otroligt att nya 

bostäder skulle byggas och att nya människor skulle flytta till området. Raukarna å andra 

sidan drar mycket turister under sommarmånaderna. Inom turistnäringen finns en potentiell 

möjlighet till försörjning för lokalborna, om de skulle satsa mer på turismen. Detta skulle 

kräva samarbete med Länsstyrelsen då det är de som förvaltar Langhammars naturreservat. 

Som det ser ut idag kommer de fastboende på Langhammars att vara få på grund av 

svårigheterna att få bygglov, och de kommer antagligen att behöva försörja sig på andra 

platser än just Langhammars. 

I framtiden skulle undersökningen kunna tas vidare genom att närmare undersöka 

Langhammars ur ett turismperspektiv. Eftersom vi nu lagt grunden genom att studera 

Langhammars historia och klassificera landskapet skulle det passa bra att studera närmare 

vilka förutsättningar som finns för utveckling inom turistnäringen. Ytterligare en fältstudie 

skulle kunna genomföras och då under sommarmånaderna, då detta är högsäsong för turister. 

Det skulle då vara intressant att undersöka hur Länsstyrelsen ställer sig till turismen, 

exempelvis huruvida det skulle kunna ske några ändringar i lagen gällande bygglov. 

Eftersom turismen är en snabbt växande näring, och Langhammars ett stort turistmål, skulle 

det vara spännande att se om det finns möjligheter för turismen på Langhammars att 

expandera utöver raukområdet, och i så fall hur de lokalboende skulle ställa sig till detta. 
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BILAGA A 

 
Berggrundskarta 

 

 
Figur 26. Berggrundskarta, Langhammars. Kartunderlag: Berggrundskartan © Sveriges geologiska undersökning. 
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BILAGA B 

 
Jordartskarta 

 

 
Figur 27. Jordartskartan, Langhammars. Kartunderlag: Jordartskartan © Sveriges geologiska undersökning. GDS-

terrängkartan (väglager, byggnadslager) © Lantmäteriet. 
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BILAGA C 

 
Ortofoto 

 
Figur 28. Ortofoto över Langhammars. Kartunderlag: GDS-terrängkartan (väglager, byggnadslager), GDS-

Ortofoto, © Lantmäteriet. 
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BILAGA D 

 

Geografisk klassificeringsstruktur av Fårös Landskap 

 
Figur 29 Klassificeringsmall för integrerad geografisk landskapsklassificering och kartering. 
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BILAGA E 

 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Är du uppväxt på Fårö? Om inte, hur kommer det sig att du flyttade till Fårö? 

Är du uppväxt i det hus där du nu är bosatt i? Eller kände du de som bodde där innan? 

Arbetar du på Fårö eller arbetar du på Gotland (storön) eller på fastlandet? 

Langhammars historia: 

Vi har fått tillgång till lantmäteriets kartor, där det står att det finns åkrar precis vid gården där du 

bor, brukar du dem? 

Vet du om de som har bott på Langhammars tidigare, har de försörjt sig på jordbruk? 

Har jordbruket varit deras huvudsakliga sysselsättning? 

Finns det några fornlämningar i närheten av din bostad? 

Langhammars idag: 

Tycker du att landskapet i Langhammars har förändrats? Om ja på vilket sätt och varför? 

Hur känner du inför landskapets förändring?  

Om negativ inställning till landskapetsförändring, Vad tror du behövs för åtgärder? 

Langhammars framtid: 

Hur tror du att landskapet kommer att se ut om 10 år?  

Tror du att det kommer det att byggas några fler hus i området? 

Turismen i Langhammar: 

Hur ser du på turismen på Langhammars? 

Hur ser de andra fastboende på Langhammars på turismen? 

Avslutande fråga: 

Hur skulle du beskriva Langhammars för någon som inte varit där? 


