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1. INLEDNING 

 

Denna rapport kommer att behandla landskapets karaktär i området Dämba som ligger på 

sydöstra Fårö. Rapporten innehåller analyser och klassificeringar av bland annat vegetation, 

berggrund, jordarter, markanvändning och landhöjning. Vi behandlar olika faktorer som 

påverkat Dämbas landskap ur ett historiskt perspektiv men även hur landskapet möjligen 

kommer kunna se ut i framtiden. Vi kommer i rapporten besvara våra frågeställningar ur ett 

holistiskt och kronologiskt perspektiv för att förstå de olika processerna som interagerar med 

varandra i landskapet.  

 

Avgränsningen på vårt område framgår av Figur 1.  

 

 

Figur 1 – Stor karta på Fårö, liten karta över Dämba. Kartunderlag: Terrängkarta 2013 © 

Lantmäteriet i2012/921 
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2. SYFTE 

Syfte med detta projekt är att undersöka eventuella förändringar ur ett naturgeografiskt- och 

kulturgeografiskt perspektiv genom en landskapsanalys av området Dämba - Fårö. Genom 

fält- och litteraturstudier, intervjuer och en tvärprofil av valt område kommer 

frågeställningarna nedan att besvaras. 

2.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar är konstruerade för att få en förståelse av de olika delarna i 

landskapet och hur de påverkar varandra. Vi har valt att analysera landskapet ur ett holistiskt 

och kronologiskt perspektiv.  

1. Hur har landskapet utvecklats till hur det ser ut idag utifrån ett naturgeografiskt perspektiv? 

2. På vilket sätt kan man se att mänsklig aktivitet påverkat kulturlandskapet genom historien? 

3. Hur kan landskapet komma att se ut i området i framtiden?  

2.2 Klassificering 

Tolkningen av vårt områdes landskap har främst utgått från vad vi sett och klassificeringen 

kommer utgå från det. Vår klassificering har sin grund i fyra olika punkter, som nämns i 

naturvårdsverkets kunskapssamling.  

1. Aktuell markanvändning 

2. Vegetation 

3. Geomorfologiska och naturgivna karaktärer 

Utifrån detta har vi tolkat områdena i vår tvärprofil, exempelvis åkermark (punkt ett), 

barrskog (punkt två) eller alvarsmark (punkt tre). Vattenområden som sjöar och våtmarker 

räknas till punkt tre. Till denna klassifikation kombinerar vi jordarter för att ge en ökad 

förståelse för landskapets uppbyggnad och struktur.  

Till SGU’s jordartskarta har vi utgått från färdig klassificering som finns i deras databas. 

De klasser vi använder oss av i vårt resultat är: 

Ord Definition 

Alvarmark Tunt jordtäcke där berggrund syns igenom ibland. 

Barrskog Ett större antal barrträd som täcker ett område. 

Betesmark Mark som kontinuerligt blivit nedbetad eller just nu betas av djur. 

Klint Stenformation som sitter ihop med landskapets yta åt ena sidan men är 

borteroderad på andra sidan av vågerosion. 

Lövskog Ett större antal lövträd som täcker ett område. 

Rauk Motståndskraftig stenformation som blivit kvar efter vågerosion under längre 

tid och reser sig ur landskapet. 

Våtmark Mark som är fylld av vatten samt tillhörande vegetation.  

Åkermark Mark som just nu brukas för odling genom sådd, plöjning etc. 

Tabell över klassdefinition. 
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3. BAKGRUND 

 

3.1 Fårö skapas  

Gotlands geologiska resa började för 400 miljoner år sedan. Då låg det i höjd med ekvatorn 

där Indiska oceanen ligger i dag (Svantesson, 2004, s.11). Därefter har kontinentaldriften 

förflyttat Gotland och för 2 miljoner år sedan så hade det nått ungefär den plats där det ligger 

idag (Martinsson, 2001, s.18). Gotland bildades under den geologiska utvecklingsperioden 

Silur. Sediment och döda organismer, som till största del bestod av kalk, ackumulerades på 

botten av ett varmt och grunt hav som efter många miljoner år har omvandlats till sedimentär 

berggrund. I detta hav bildades korallrev som man idag finner många efterlämningar av när 

man studerar Fårös landskap. Alla raukar som finns på Gotland och Fårö består av 

revalkalksten som innehåller fossiler från silurperioden (Svantesson, 2004, s.12). 

Revkalkstenen är uppbygg av många olika organismer och är mycket tåligare mot erosion än 

den siluriska kalkstenen (Martinsson, 2001, s.17) och är en typiskt oregelbunden, kaotiskt 

lagrad bergart (Erlström, 2009). De viktigaste och numera utdöda revbildande djuren var dock 

stromatoporoidéerna, vilka Gotlänningarna kallar kattskallar eller aitlar. Dessa koraller bildar 

hårt material och är väldigt tåligt mot erosion, vilket är en förklaring till att raukarna sticker ut 

från landskapets övriga form (Svantesson, 2004, s.12). 

3.2 Inlandsisens påverkan 

För 12 500 år sedan var senaste istidens kant vid Fårö. Fårö ska ha beräknats ha varit under 

inlandsis fyra gånger under de senaste 2-3 miljoner år sedan. Från den senaste istiden 

lämnades flera spår i landskapet till exempel jordarter som morän, glaciallera (som är väldigt 

bördig), kalkstensklapper och svallsediment. Istiden lämnade även efter sig några riktigt stora 

flyttblock varav ”vasse steinen” är en av de mest kända (Svantesson, 2004, s.14-15). Fårö dök 

upp ur vattnet för ca 6500 år sedan efter landhöjningen och Dämba kom upp för ca 4000 år 

sedan. Då Litorinahavet drog sig tillbaka bildades flera strandvallar på Fårö, som ibland 

misstagits som fornlämningar. Under senaste istiden låg Fårö nedtryckt under Östersjön och 

idag höjs landytan med ca 2 dm per århundrade. Fårö är som högst 20-25 meter över havet, 

vilket är baserat på data från lantmäteriet. På grund av denna höjning så eroderas inte det 

nedre materialet på raukarna ner. Eftersom landet höjs får vattnet nytt material att erodera på 

vilket gör att raukarna står kvar. För att raukar ska kunna skapas krävs även att vågrörelser 

gröper ur det material som är lättare att erodera för att få dessa karaktäristiska former 

(Martinsson, 2001, s.22). 

3.3 Berg- och jordarter 
Berggrunden på Fårö består mestadels av kalksten och lagrad märgelsten från just 

silurperioden. Under den siluriska berggrunden vilar hela Gotland på berggrund från de 

geologiska perioderna Ordovicium och Kambrium, men det är bara berg i dagen från 

Silurperioden. Bergdelarna som går i dagen tillhör en grupp som kallas slitegruppen, vilket är 

en del av tretton enheter av Gotlands siluriska berggrund gjord av paleontologen Ernhold 

Hede (1921). Indelningen är baserad på fossilinnehåll och sammansättning(Svantesson, 2002, 

s.12). Efter Silurperioden har vittring och erosion från is, vind och vatten format Fårö till det 
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karaktäristiska utseende som lockar många turister varje år. Man tror idag att Gotland och 

Fårö varit ett floddallandskap som kan förklara de många träsken och kusternas 

oregelbundenhet med uddar och vikar. Flodsänkan gjorde att Fårö förut varit delat i två olika 

delar (Svantesson, 2004, s.12). Vittring av berggrunden har även stor roll i Fårös 

karaktäristiska drag. Både kemisk vittring, genom till exempel surt regn har påverkat 

landskapet, och mekanisk vittring genom frost-, sol- och rotsprängning finns spår av i naturen 

(Svantesson 2004, s 25-26). 

 Jordarterna på Fårö härstammar från senaste isavsmältningen. (Martinsson, 2001, s.19) I 

Dämba finns det svallsediment av grus, sand och klapper som vittrats sönder från havets 

botten och är lättdränerat material. Moränlera förekommer vid både Dämba träsk och 

Limmorträsk, vilket är väldigt bördig åkerjord. Vid Dämbaträsk finns även lera och silt men 

även stora områden med torv. Torven finns utspritt på flera olika platser runt om i hela 

Dämba. Den dominerande berggrunden är som på resterande Fårö, den sedimentära 

kalkstenen och lagrade märgelstenen (se jordartskartan, SGU 2013.). 

 

Figur 2 - Jordartskarta Dämba. Kartunderlag: SGU jordartskarta. 
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3.4 Kust och stränder  
Fårö är känt för sina långa fina stränder. Det finns sandstränder men även långa kuster med 

strandvallar som består av klappersten som avsatts på land från havets botten. Eroderingen 

sker genom vittring och frostsprängning av kalkstensplattor på havsbotten. Klapperstenarna 

omformateras vid strandkanterna. Klapperstenarna och grus avsätts senare i strandvallarna när 

stormar far in över Fårö samtidigt som vattenståndet är högt.  På grund av den ständiga 

landhöjningen nås aldrig samma avsättningsplats med grus och klapper som kastas upp ur 

havet, vilket gör att strandvallarna fortsätter växa. (Svantesson, 2004, s.20) Vid kustremsorna 

ansamlas mycket släke (tång) i breda vallar vid strandkanten. Detta används sen ofta som 

gödsel till åkrarna på Fårö (Martinsson, 2001, s.28). 

3.5 Klimat & vegetation 

Gotland och Fårö har ett milt klimat vilket Östersjön bidrar till genom att mildra somarens 

värme och minska vinterns köld (Werkelin, 1984, s.18). Östersjön gör även så att våren blir 

kall och lång och hösten varm. Inte förrän Östersjöns vattentemperatur stigit kommer 

lufttemperaturen stiga på Gotland. På våren då varma luftmassor kommer in över Östersjön 

kyls de av och skapar ett kallt klimat. På hösten värms istället kalla luftmassor upp av havet 

vilket bidrar till att det oftast råder ett varmare klimat på Gotland än resterande av vårt land 

långt in på hösten.(Werkelin, 1984, s.18) Ön har låg nederbörd, bland det lägsta i landet. 

Gotland har ca 2000 soltimmar per år, vilket även detta är bland det högsta i Sverige. 

(Martinsson, 2001 s. 20) På grund av det milda klimatet klarar sig både växter och djur att 

vistas ute året om, vilket även gör att Gotland har många olika växter som inte finns i övriga 

Sverige (Werkelin, 1984,s.18). 

 Fårö är känt för alla sina olika typer av våtmarker såsom mossar och kärr. Skillnaden på 

mosse och kärr är främst att en mosse inte har något tillrinningsområde och är därför 

näringsfattigare än ett kärr. Kärr är den våtmarkstyp som är absolut vanligast på Fårö. Hur 

dessa bildas är enligt Martinsson beroende av berggrund, topografi, växt-och djurliv, jordarter 

och klimat. Landskapet på Fårö är Gotlands vattentätaste område på grund av de många sjöar 

eller ”träsk” som fåröborna kallar dem.( Martinsson, 2001, s. 15-30) 

 Fårö kantas av ett mycket kalt landskap med ”alvarsmarker” eller ”hällmarker” där det 

finns väldigt lite vegetation och mycket tunt lager av vittringsjord som inlandsisen avsatt. På 

vissa ställen är kalkhällen helt jordlös och där växer det ofta olika mossor och lavar. Hällens 

ofta gråsvarta färg förklaras av skorplavar. I kalkhällsområden finner man ofta karstsprickor 

som skapas då berggrunden utsätts för spänningar, vilka sen vidgas då kolsyran i vattnet löser 

bort kalken. (Kloth & Lovén, 1987 s.42-43). 

 På Fårö trivs främst enbuskar och tallar och detta kala karaktäristiska landskap kan 

förklaras genom topografin, berggrunden och betestryck av främst får. Skogen på Fårö har ett 

oregelbundet mönster med tall som det mest dominerande trädet. De tunna jordarna och 

närheten till havet har gjort att skogen inte kunnat bli så högvuxen och träden blir därför ofta 

inte högre än 15 meter. Fårbetet på ön har gjort att växtlighetens återväxt varit svag och 

skogen har därför blivit gles. Skogen på Fårö verkar heller aldrig ha kalavverkats men har 

nyttjats hårt, vilket även detta bidragit till skogens glesa utseende. Andra trädslag som man 

kan finna i Fårös skogar är rönn, oxel, ask, ek och hassel. (Martinsson 2001, s.33-34) 
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3.6 Markanvändning 
Efter att Fårö steg upp ur Östersjön på bronsåldern befolkades ön relativt snabbt och 

landskapet visar idag tydliga spår av betestryck från främst får. Med odlingslandskap menar 

vi framöver mark med betesdjur samt odlad åkermark. De magra markerna har inte kunnat 

användas till mycket annat än just bete och än idag används många av dessa betesmarker. 

Åkerbruket har inte räckt till mer än till gårdarnas självförsörjning. Genom det hårda 

betestrycket så har det rått ett ständigt näringsunderskott i jorden. Bara de mest tåliga 

växterna har kunnat överleva till exempel de växter som har en stor del av sin massa genom 

rötterna. (Martinsson, 2001, s. 36-38 ) I just Dämba består jordlagret mestadels av tunt 

vittringsgrus och öppna hedar dominerar, där vegetationen främst består av enbuskar och 

tallar. Åkrarna är steniga och man har mestadels odlat råg på dessa åkrar. Åkerbruket var förr 

väldigt reglerat på grund av gödseltillgång och det bönderna använde sig av var främst 

stallgödsel, släke, aska och gödsel från lambgiften.(Martinsson, 2001, s.50-53). De flesta 

gårdar har en strandbit, ”släketäkt”, som hör till deras marker där de hämtar släke som de 

plöjer ner i åkrarna för att öka näringsinnehållet. 

  Fiske och jakt har historiskt sett har varit viktigt på Fårö, men i takt med att jordbruket 

introducerades har odling blivit viktigare och är idag huvudnäringen (Ohlson, 2001 s. 81) 

Dämbas åkrar är som sagt magra. Traditionellt har man odlat råg och potatis, där den 

endemiska Gotlandsrågen bör nämnas. Det är en sorts råg som anpassat sig till de kärva 

förhållandena på Fårös mark och som på steniga och torra åkrar kan ge ett mjöl som är så vitt 

och fint att det påminner om vete (Ohlsson, 2001, s. 88). Dock är det inte en stor avkastning 

på rågen. Den användes till bröd, dricka och gröt och det som blev över såldes. Historiskt blev 

rågen utkonkurrerad av mer växtkraftiga grödor, men 1970 lyckades forskare hitta äkta 

Gotlandsråg som bevarats (Ohlsson, 2001, s 90). Idag odlas Gotlands råg i liten utsträckning i 

Dämba, Langhammars och Bondans (Gunnar Johansson, 22/4-13). Det görs även 

ansträngningar för att bevara ogräs, som nästan försvunnit med det moderna jordbruket, så 

som åkerklätt och riddarsporre. I modernt åkerbruk sållas klättens frön bort när bonden rensar 

säden, vilket gör att växten inte kan sprida sig och fortsätta gro. Därför använder bönderna 

gamla metoder på de åkrarna för att bevara fröna från ogräset (informationsskylt, se bilaga). 

  För att bruka åkrarna har hästar och oxar varit viktiga, dock blev de snart utkonkurrerade 

i takt med tekniken och mekaniseringens utveckling (Ohlsson, 2001, s. 92). Fårös djurhållning 

består främst av får, det finns även en del nötkreatur, men de har aldrig varit en stor del av 

näringen. Fårhållningen minskar dock och därmed börjar områden växa igen mer och mer, 

men Dämba är ett av få undantag som är noterat för sina fina betesmarker. Andra spår är de 

stängsel och murar som finns lite överallt på Fårö. Idén är att stänga ute fåren från viktiga 

områden, så som åkrar och hagar för nötkreatur och hästar. Det är omöjligt att datera murarna 

då stenarna har flyttats om under längre tider, men ett sätt att göra en kronologisk datering är 

att notera att de äldre murarna ringlar fram i landskapet medan de nya är mycket rakare 

(Martinsson, 2001, s. 38). 

  Fårö har en del skog och under tidens gång har det förekommit en hel del tjärbränning, 

mest för eget bruk men ibland även för försäljning. Dock har Fårö inte ett överskott av skog 

och för ca 300 år sedan var det en bristvara. År 1653 noterades det att Dämba hade skog nog 

till hushållsbehov och i andra områden omkring Fårö så var det inte bättre (Öhrman, 2001, s. 
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152). Några gårdar fick åka till Avanäset och hämta skog, ett område på Fårö som faktiskt 

hade överskott. 1780 var det även dåligt med stentunar (stenmurar) utan man byggde det 

mesta i trägärdesgårdar, vilket gjorde behovet av trä ännu större. Plantskolor etablerades för 

att stabilisera balansen mellan tillgång och efterfrågan (Öhrman, 2001, s. 168). 

3.7 Tidig mänsklig aktivitet  

Fårö höjde sig sent ur havet och har därför en kortare historia än Gotland. Det finns mycket få 

spår från stenåldern på ön, de spår som hittats är stenyxor och en flintskrapa vid Ödehoburga, 

men det finns inget som visar på att det har funnits några stenåldersboplatser (Östergren, 

2004, s. 29). 

 Runt bronsålder dyker det upp fler spår, bland annat med gravrösen av vilka ett återfinns i 

Dämba. Många rösen på Fårö är från ca 1500 f.v.t. Det finns även lämningar av 

skeppssättningar, gravfält och husgrunder från denna period, liknande dem som finns på 

Gotland (Östergren, 2004 s. 29). Lämningarna på Fårö är något mindre, men ön har inte 

mindre material än fastlandet per lämning (ibid.). Det finns få utgrävningar och av de som 

gjorts är många gamla och dåligt dokumenterade, därför är kunskapen om Fårös tidiga 

historia begränsad. Det har också varit mycket plundringar av gravar och andra fornlämningar 

under 1800 och 1900-talet, där plundrarna till och med tagit sten från rösen, eftersom sten då 

och då under tidens gång varit en bristvara (Östergren, 2004, s.30).  Det bodde inte så många 

människor på Fårö till att börja med, men skärgården (som Fårö då var) var ändå viktigt för 

jakt och liknande. Det var först under senare bronsåldern som människor bosatte sig på öarna. 

Då hade folk bott på Gotland i 6 000 år redan och de som kom till Fårö var främst familjer 

från den större ön som letade nya boplatser (Östergren, 2004 s. 32). Forskare tror att det runt 

mitten av bronsåldern bodde 100 – 150 individer på Fårö (Östergren, 2004 s. 38). Då var 

klimatet varmt och det fanns lövskogar i området, det var ett bra odlingsklimat och delar av 

Fårö odlades upp. Dock var det svårt att odla och man livnärde sig troligen främst på säljakt, 

fiske och boskapsskötsel (Östergren, 2004, s. 37). 

 Gotland hade många handelskontakter och även Fårö fick ta del av dem. Nu blev det även 

mer populärt med ”monumentala begravningsrösen”, gjorda för att föra ett budskap och för att 

synas, och var därför placerade på platser som låg högt över havet. Inget av de rösen som 

byggdes då är undersökta (Östergren, 2001, s 33). En stensättning är en grav uppbyggd av 

stenar från brons- eller järnålder. Den kan antingen vara fylld av jord eller enbart stenar 

(Riksantikvarieämbetet). Ett röse dateras ofta efter sin storlek, de lite mindre är från 

järnåldern och de över 10 m i diameter från bronsåldern (Östergren, 2004, s. 34) Vid år 0 var 

Fårö uppdelad i två olika öar med ett sund emellan, något som har gett grund till att man än i 

dag har lite olika dialekter på olika delar av ön. Under den tiden rådde även en viss rivalitet 

mellan de två områdena (Östergren, 2004, s. 42). 

 Boplatserna som byggdes under bronsåldern användes ända in i järnåldern, en period på 

1000 – 1500 år. Vid järnålderns intåg ökade befolkningen och därmed bebyggelsen. Man 

skaffade husdjur såsom kor och hästar. Får har antagligen funnits på ön sedan den första 

bosättningen (Östergren, 2004, s. 37). Med den ökade befolkningen ökade även nyttjadet av 

marken. År 500 e.v.t beräknar arkeologer att det fanns ett 30-tal gårdar på Fårö med ungefär 

300-350 boende. År 1150 hade detta ökat till 40 gårdar och 400-500 invånare (Östergren, 
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2004, s.75). 

 Det är oklart när kalkbränning började användas på Gotland, men enligt Nyström (2001, 

s.173) så kan man anta att det började användas redan vid tidigt medeltid. Både kvinnor och 

män kunde arbeta vid kalkmilorna och mycket av kalken som brändes på Fårö brändes för 

eget behov (Nyström, 2001, s. 180). Efter andra världskriget avtog kalkbränning för eget 

bruk. Det finns även spår av gamla tjärbränningsplatser på Fårö. Man bränner kådrikt trä utan 

syre tills tjära bildas från träet. Själva bränningen tar plats i en mila som har en kupa på taket 

där eldningen sker. När tjäran bildas rinner den ner i en urholkad stock under eldplatsen, (se 

figur 14) och vidare ut från milan och hettan så att eldarna kan ta tillvara på den. (Säve, 2001, 

s.66). 

3.7.1 Dämba 

Namnet Dämba är av osäker härkomst. Ett förslag är att det betyder dimma, damm eller stoft. 

Detta är eventuellt från Dämbaträsk som ibland är täckt av dimma. Ett annat förslag är att det 

kommer från det gamla ordet Damber som betyder fördämning, vilket skulle vara relevant då 

Dämba ligger på en höjd som sluttar ner mot Dämbaträsk åt väst och havet åt öst (Melefors, 

2001, s. 196). 

 

 

 Figur 3- 3D profil över Dämba - Kartunderlag: Ortofoto 2013 © Lantmäteriet i2012/921 

 

Det man vet är att det är en urgammal ordbildningstyp. Enligt författaren stämmer det in med 

att det funnits människor sedan länge på Dämba, som man kan se på stensättningarna från 

brons- eller järnålder. Under tidens gång har stavningen på Dämba ändrats, exempelvis 

Demme, Deme och Demmer, -m- har senare bytts ut mot b (Melefors, 2001, s. 197). 

 Dämba by, som ligger vid den stora korsningen har ändrat sitt utseende genom tidens 

gång. År 1680 hade den då ensamma Dämbagården delats i två, 1750 i tre och strax därefter i 

fyra delar (Öhrman, 2001 s. 177). 1849 meddelades det i Fårö kyrka att laga skifte skulle ske i 

Dämba vilket gjorde att husen fick flyttas ut från sina ursprungliga områden. Efter andra 

världskriget var Dämbavägen i bedrövligt skick, med stora hål i vägen fyllda med vatten. 

1946 påbörjades projektet att bygga om vägen med statligt bidrag. (Nyström, 2001, s. 238) 

 Det står två stycken väderkvarnar på den nordliga respektive sydliga sidan om Dämba by. 

Båda är ur bruk idag men på den norra, som inte har några vingar, kan man se kvarnstenarna 

som ligger utanför i vad som påminner om en husgrund. Åtminstone den sydliga uthyrs idag 

som övernattningsplats. I byn finns även Ingmar Bergmans Kinematograf, ett stort vitt hus dit 
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regissören åkte för att se på film. Det hyrs idag ut till studenter genom ett stipendium (Gunnar 

Johansson 22/4-13). Huset är en renoverad gård från 1854 och till huset hör också den sydliga 

väderkvarnen. 

3.8 Demografi 

Befolkningen på Fårö minskar stadigt med åren. År 2000 bodde det 612 personer på Fårö 

(SCB.se) och denna siffra har minskat till 524 personer idag (gotland.net). Historiskt sett är 

dessa siffror väldigt låga. År 1805 låg befolkningen på 605 personer, och på 65 år hade denna 

siffra mer än fördubblats. Befolkningsmängden sägs dock ha varit för stor då för att alla på ön 

skulle kunna försörja sig, och därefter kom den stora nationella utflyttningsströmmen ifrån 

Sverige till bland annat Amerika. Fårö blev en av de socknar på Gotland där det skedde störst 

emigration under den här tiden, 20,8% av befolkningen emigrerade ifrån ön.  Idag beror 

emigrationen till stor del av urbaniseringsfaktorer. Balansen mellan emigrationen och 

immigrationen på Fårö är förskjuten, och då det sker en låg inflyttning så åldras den 

kvarvarande befolkningen. 

4. METOD 

4.1 Tillvägagångssätt 

Vår utgångspunkt till arbetsprocessen var att vi i slutänden ska ha skapat ett helhetsintryck av 

studieområdet Dämba, för att därefter slutligen genomföra en landskapsanalys av platsen. Vi 

har även skapat en tvärprofil som löper genom området och intervjuer ska hållas. Arbetet 

inleddes med en avgränsning kring vad vi som grupp ville undersöka kring vårt tilldelade 

område på Fårö. Vi ville utgå ifrån ett holistiskt och kronologiskt perspektiv för att möjliggöra 

chansen för oss att se olika förändringar som skett i landskapet.  

 Arbetet fortsatte med insamlande av information, för att skapa en kunskapsgrund som 

underlättar de fältstudier som genomfördes när vi befann oss på platsen. Detta gjorde vi 

genom att ta fram kartor som främst skulle hjälpa oss att orientera oss i området, men också 

för att skapa en bild av landskapets olika karaktäristiska drag. Vi tog även fram kartor som 

gav oss information om platsens utveckling för ökad förståelse. Allt efter det vi lärde oss om 

landskapet så studerade vi de olika landskapstyperna som vi kunde urskilja på området. 

 Väl på Fårö så var fem dagar tilldelade för fältundersökning. Våra undersökningar kom 

till största del att bestå av observationer, undersökning av tvärprofilen samt intervjuer med 

personer bebodda på området. Detta tror vi ger oss en naturgeografisk samt en 

kulturgeografisk inblick i landskapet, och bidrar till vårt syfte att skapa oss ett helhetsintryck. 

Efter fältstudierna bearbetade vi vår redan insamlade information från både Fårö och från 

litteraturstudier, analyserade den och därefter besvarade vår rapports frågeställningar. Vi har 

använt oss av riksantikvarieämbetets sökfunktion Fornsök för att hitta och datera de 

lämningar som finns i undersökningsområdet. Fornsöks information baseras på 

undersökningar gjorda av arkeologer och museer under inventeringar av områden. 
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4.2 Observationer 

Vårt arbete kommer till stor del grunda sig i observationer som genomfördes under 

fältstudierna i området Dämba. Varför denna metod känns mest lämpad för detta fall är för att 

det som skall undersökas är naturgeografiska fenomen, och genom att observera området kan 

vi sedan tillämpa kunskap kring detta och skapa en diskussion eller en förklaring till dess 

uppkomst. Den information som samlas in under observationer kan dock ge utslag på låg 

validitet (Esaiassin, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Detta har vi försökt undvika 

genom att vi är tre personer som observerar landskapet, och därmed också tre personer som 

diskuterar kring vad vi ser i landskapet. V har använt oss av kameror för att dokumentera 

platsernas utseende, vilket vi anser minskar problematiken med omtolkning av skriftliga 

beskrivningar.  Vi har också försökt att inte tolka landskapet i samband med vår första 

observation av platserna, utan främst analysera det vi ser. Detta tror vi gör att validiteten ökar 

hos vårt insamlade material.  

4.3 Tvärprofilen 

I denna rapport redovisar vi även en tvärprofil som genomfördes under dag två samt tre. 

Tvärprofilens position bestämdes utefter vår egen bedömning kring hur vi kände att vi kunde 

redovisa landskapet bäst i en generalisering utifrån de kartor vi hade framställt. Tvärprofilen 

gjordes genom att vi dag två först gick den från början till slut, för att sedan, dag tre, notera ut 

den med GPS-punkter samt dokumentationer i form av bilder och filmer vid varje punkt. Vi 

noterade även ut punkterna på en karta. Utefter punkterna har vi sedan också valt att 

områdena dem emellan skall redovisas i zoner, som utgör en mall för vår beskrivning av 

tvärprofilen som redovisas i resultatet senare i rapporten. Varje punkt är utsatt vid en position 

då det skedde en direkt visuell förändring i landskapet som vi ansåg var en bra start eller ett 

slut för våra zoner. Därefter sammanställde vi informationen skriftligt och delade in 

tvärprofilen i dessa zoner för att lättast möjliga sätt kunna förklara den. Vi visualiserade 

tvärprofilen med hjälp av höjddata från Google Earth, samt från de observationer som gjordes 

längs profilen. Data från Google Earth kan vara aningen missvisande med någon meter men 

utifrån vad vi sett på andra kartor är felet litet i detta fall. Tvärprofilen gjordes i 

dataprogrammet paint. 

4.4 Intervjuer  

Under fältstudierna genomfördes även samtalsintervjuer med två personer som var bosatta i 

vårt område. Grundtanken kring dessa intervjuer var att detta skulle ge oss deras syn på 

landskapet ifrån ett socialt perspektiv, och ge oss en mer ingripande beskrivning av livet i 

Dämba och på Fårö. Intervjuerna genomfördes de sista dagarna av fältarbetet, då vi hunnit 

fundera kring vad som kan vara intressant att veta, samt att det var då möjligt för de 

deltagande att medverka. Intervjuerna var planerade utefter vissa utgångspunkter och vissa 

frågor var förbestämda, men vi ville även ge de deltagande möjligheten att ta upp det de 

tyckte var relevant. 
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4.5 Litteraturstudier 

Arbetet med rapporten har också bestått av att studera texter i form av bland annat böcker och 

antologier. Detta främst för att rapporten ska få en korrekt kunskapsgrund, men även för att 

hitta information som kan hjälpa oss att fullborda vårt syfte, samt våra frågeställningar. De 

texter vi valt att använda oss av är till stor del fokuserade till Gotland och Fårö. Detta för att 

undvika att vi genomför en generalisering som kanske inte alls stämmer in för just vårt 

landskap.  

4.6 GIS 

Genom hela arbetsprocessen har vi använt oss av ArcMap 10, ett datorprogram för 

geografiskt informationssystem, för att visualisera kartor. Innan fältstudier påbörjades gjorde 

vi kartor för att hjälpa oss att orientera oss i vårt undersökningsområde samt för att ge oss 

större kunskap kring platsen. Efter fältstudier gjorde vi kartor för att visualisera våra resultat. 

Data samlades in på olika sätt, bland annat genom SGU och genom analys av historiska 

kartor. Landhöjningskartan skapades genom att ladda ner kartor kring landhöjd, därefter 

skapades polygoner av landytan från olika tidsåldrar.   

  



12 

5. RESULTAT 

5.1 Tvärprofil  

 

 

Figur 4 Tvärprofil över Dämba samt förklaring av figurer. Av: Tobias Fredriksson 

5.1.1 Beskrivning av tvärprofilen 

Zon A 

Innefattar Limmorträsk, samt ett skogsparti med både löv- och barrträd (främst björk, ek och 

tall). Träden är låga och tunna. Området innehåller även en antropogen lämning i form av ett 

dike, som markerar både slutet för den här zonen, men också för nästa zons åkermark. Vid 

Limmorträsk så är det torv- och kärrmark. 

Zon B, C och D 

Dessa zoner är åkrar som var oplöjd. Åkrarna är steniga och vissa partier var även 

översvämmade. Åkrarna på zon B och C växer på moränjord, medan Zon D växer på 

svallsediment i form av grus. Zonerna avgränsas med diken, och längs dessa löper tunn och 

låg vegetation (enbuskar). 

Zon E 

Detta område har varit betesmark, och här odlas ingenting för stunden. Området är ännu inte 

igenvuxet, men innehåller ett stort antal tuvor. Området har moränjord.  
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Zon F 

En stentun avgränsar denna zon ifrån den tidigare. Området har ett tunt jordlager där den 

sedimentära berggrunden är synlig i vissa partier. Ett fåtal låga enbuskar finns. Tecken av 

vegetationsbeklädda strandvallar kan anas i landskapet. Zonen avslutas vid en väderkvarn 

utan axlar. Detta område är Dämbas högsta punkt. 

Zon G 

Denna zon sträcker sig över ett långt område. Vid zonens västligaste delar finns en klint. 

Området avgränsas sedan av en stentun och på andra sidan är betesmark för får. Fram till 

områdets mitt är jordlagret tunt, likt alvarsmark och landskapet innefattar begränsad 

vegetation som växer på sedimentär berggrund(gräs, enbuskar). Successivt ökar dock 

vegetationen och mot slutet av zonen finns det även ett fåtal tallar. Sedimentär berggrund. 

Zon H 

Den föregående zonen, samt denna, avgränsas med en stentun. Denna zon är uteslutande en 

åker med mycket inslag av sten. Åkern var oplöjd. Jordarten på området innefattar 

svallsediment i form av grus. 

Zon I 

En stentun avgränsar åkers slut, och en större barrskog tar form. Skogen är tät och spår av 

fårbete finns. I skogen fann vi även klintar, strandvallar och raukar. Det finns synlig 

berggrund, och marken är till stor del täckt av mossa. Vegetationen växer i svallsediment i 

form av grus. 

Zon J 

Denna zon innefattar en våtmark och dess närliggande miljö runt omkring den (Vass och blöta 

tuvor). Våtmarken övergår till en liten sjö i mitten. Här fanns även torv. 

Zon K 

Efter våtmarkerna fortsätter barrskogen sedan tidigare, men träden här är nu högre. Spår av 

avverkning av skogen finns och ett utedass är även utplacerat här. Skogen växer på ett tunt 

jordlager som ligger på klapper. 

Zon L 

Skogen upphör och den östliga kusten mot Östersjön visar sig. Stranden och marken består av 

klappersten som bildat strandvallar som ligger parallellt med kustlinjen. Närmare vattnet fann 

vi ansamlingar av släke samt blåmusslor. Ingen vegetation återfinns på klapperkusten förutom 

inslag av lavar. 

5.2 Berg och jordarter 

Som resterande Fårö består Dämbas berggrund av den siluriska kalkstenen och märgelstenen, 

som är något mjukare än kalkstenen. Dämba består annars mestadels av svallsediment av 

klapper och även en hel del svallsediment av grus. Vid Limmorträsk finns även svallsediment 

av sand och en mosse. Flertalet kärr förekommer förhållandevis utspritt i landskapet. Vid flera 
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ställen då vi närmade oss kusten fann vi både strandvallar och klintar som stack upp ur 

marken vilket visar på inlandsisens påverkan, landhöjningen och kustlinjernas före detta läge. 

 Nedan finns en bild på landhöjningen som sker i Dämba från 6000 år tillbaka till idag. 

Som man ser på bilden så är landhöjningen tydlig med relativt ung berggrund vid kusten i vårt 

område (de mörka partierna). 

 

         

Figur 5. Landhöjningskarta över Dämba. Kartunderlag: Landhöjningsgeneratorn SGU 

På jordartskartan ser man att det är mest moränlera mot den södra sidan av området, nära de 

två sjöarna. Där finns även den del svallsediment, i norr främst sand i övrigt grus. Vid 

Dämbaträsk finns ett litet område av lera/silt. Dominerande i området är sedimentär 

berggrund medan det åt öster vid kusten är överlag mest klapper. Vid en jämförelse mellan 

markanvändningen och jordartskartan syns det att den främsta åkermarken är kombinerad 

med moränleran. I vår tvärprofil noterade vi att skogen mot Limmorträsk till viss del var 

lövskog, vilket kan förklaras med att jorden i det området också är moränlera medan 
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barrskogen främst verkar växa på den sedimentära berggrunden och svallsediment i form av 

klapper. Höjden som reser sig mitt i området (se 3D-kartan) är på en rygg av sedimentär 

berggrund som sluttar ut till morän och svallsediment. 

 

 

Figur 6. Karta med berggrund/jordarter på vår tvärprofil (se gröna prickar) Kartunderlag: 

Ortofoto © Lantmäteriet i2012/921 samt SGU jordartskarta 

5.3 Kusten 
Kusten i Dämbaområdet består främst av strandvallar som byggts upp av klappersten från 

havet. Dessa klapperstenar har eroderats sönder på havets botten och vågrörelser och högt 

vattenstånd har gjort så att dessa kastats upp från havets botten. Strandvallarna består även av 

blåmusselskal och släke. Vid vår nordligaste kust finns höga klintar och både större och 

mindre stenblock. Här är erosionen väldigt påtaglig. Den södra kusten Suderholm innehar 

både en längre klint och små raukar som sticker ut från övriga landskapet. Här syns även stor 

utspridning av lavar, vid en första anblick kan man tro att klipporna är av en annan basalt 

bergart, men under lavarna är det silurisk kalksten. Vid detta område har även släke lagrats 

blandat med musselskal och lagt sig mellan klipporna och bildat en hård gräsplätt.  
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Figur 7. Nordligaste kustremsan i vårt undersökningsområde (Norderholm). Strandvallar med 

klappersten, släke och musselskal. SWEREF 99 6422730 / 746146. Bilden är tagen i nordlig 

riktning. Foto: Johanna Svensson 22/4-13 

Vid kusten finns många olika fossil från ca 400 miljoner år sedan då Fårö bildades. Nedan 

finns några exempel på fossiler från Dämbas kust. Figur nr 8a visar en tredjedels trilobit. Den 

mest kända av leddjursfossilen. Trilobiten består av tre delar och på bilden visas Trilobiten 

Homalonotus bakdel, pygidiet, som är långsmalt och trekantigt. Homalonotus levde under 

Silurperioden (Bergman & Stridsberg, 2007, s.72). 

 Figur nr. 8b nedan visar en Tabulat korall - Halysites (kedjekorallen) som är ett slags 

kalksskelett som består av cylindriska rör. Halysites fanns under Ordovicium-Silur 

Perioderna (Bergman & Stridsberg, 2007, s.16). 

 Figur nr. 8c visar stjälken av en Crinoidé (sjölilja) som levde fastsittande. Cronoidéerna 

har funnits sen den geologiska perioden Kambrium (Bergman & Stridsberg, 2007, s.77). 

   Figur 8 a)Trilobit 8 b) Halysites 8 c) Crinoidé 

Foto: Johanna Svensson 
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Vid Suderholm finns det tydliga strandvallar. De går upp in mot land, men lämnar efter en bit 

strandens form och böjer sig in som en cirkel. Runt en upphöjning finns det som ett dike eller 

fördjupning innan marken höjer sig brant igen ca en halvmeter på en sorts kulle. I kullen finns 

det en grop med en sten i. Området nämns inte i några kartor eller liknande. Vår teori är att 

vallarna runt gropen skapats av vågor under en längre period som sköljt in så mycket 

sediment att en vall högre än kullen har bildats. Stenen är troligtvis ett flyttblock som 

inlandsisen lämnat efter sig. Området, som vi döpt till ”Alien-området”, ligger på 

klappersediment. 

 

Figur 9.Område vid Suderholm med höga strandvallar i en cirkelform.Vi kallade det ”Alien-

området” SWEREF 99 6421224, 1698314. Bilden är tagen i västlig riktning. Foto: Yrla 

Hanström 22/4-13 

5. 4 Markanvändning och vegetation 

Dämba-områdets vegetation påverkas till stor del av jordlagret. På figur 13 ser man ett 

uppskattat jorddjup för platsen. Området består av alvarsmarker med till viss del synlig 

berggrund. Dessa platser har gles vegetation. De växter som trivs här i den tunna jorden är 

enbuskar och tallar. I området vid Limmorträsk finns lövskog men det är barrskog, i form av 

tall och gran, som dominerar som skogstyp. Det fanns spår av igenväxning då vi på 

ekonomiska kartor från 40-talet såg åkrar i ett område, där det på dagens flygfoto (ortofoto) 

endast står skog. Vi undersökte området och genom att titta på årsringarna (s.k. 

dendrokronologi) på en stubbe kunde vi anta att skogen var yngre än den ekonomiska kartan 

och att åkern av någon för oss okänd anledning har övergetts och beväxts med skog. I Dämba 

finns åkrar främst på den västra sidan, mellan Limmor- och Dämbaträsk, där odlas mest råg 

eller vall. På en åker som ägdes av Gunnar Johansson odlades den endemiska gotlandsrågen. 

Det är dock främst skog och fårbete som dominerar i landskapet. Speciellt på den östra delen 

av området finns det stora områden för fårbete och utbredd alvarsmark. Området har även 

flera små och stora våtmarker. 

 Det är glesbefolkat i Dämba, de som är bosatta året om verkar bo främst i Dämba by. I 

skogsområdet där det tidigare funnits åkrar fann vi sommarstugor som inte inhyste några 
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boende just nu. Enligt intervjun (se avsnitt 5.6 Intervjuer) vi hade med bonden Gunnar 

Johansson och hans far Rikard så flyttar många bort. De som stannar är äldre som bor på 

området tills de dör. Dämba är inte heller ett välbesökt turistområde. Förutom naturen och 

cykelleden som går längs kusten är det Ingmar Bergmans kinematograf som eventuellt lockar 

besökare. Dock hyrs väderkvarnarna ut som sovplatser till besökare vilket visar på ett visst 

besökarintresse. 

 

Figur 10. Jorddjupskarta. Källa: SGU  

5.5 Historiska spår 

Bredvid en åker i den sydvästra delen av vårt område i Dämba finns det en delvis raserad 

kalkugn. Den är troligtvis från nyare medeltid och är 4x5 m. En bit bakom samma åker fann 

vi en tjärdal. Den var relativt välbevarad med den urholkade stocken där tjäran runnit ut 

fortfarande bevarad (Se Figur 11).  

 I det nordvästra hörnet av vårt område, mitt emellan två åkrar fann vi en stensättning. 

Den var väl gömd i landskapet och relativt svår att identifiera då den var övervuxen med 

vegetation. Den är troligtvis från bronsålder alt. järnålder. En bit från huvudgården i Dämba 

by ute på fårens betesmark fann vi en lambgift som var i bruk. Ytterligare en stod på en höjd 

en bit söderut från byn, även den i användning. 
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Figur 11- Tjärdal eller kemisk industri med bevarad stock för tjäruppsamling. SWEREF 99 

6421812 / 745278. Bilden är tagen i nordöstlig riktning. 

Foto: Yrla Hanström 20/04-13 

5.6 Intervjuer 

Nedan följer resultat från två intervjuer som genomfördes i Dämba den 20/4 samt den 22/4. 

Rikard Johansson deltog vid både tillfällena, medan Gunnar Johansson var närvarande vid den 

senare intervjun. Intervjuerna genomfördes på deras gård som ligger nära Dämba by.  

20/4 

Under första intervjun deltog Rikard Johansson, född 1929 i Ekervik. Rikard har bott där 

sedan 1942. Hans svärfar hade köpt gården, och Rikard flyttade sedan in med sin fru. När vi 

frågade Rikard om odlingsmöjligheterna runt omkring i Dämba, fick vi intrycket av att han 

hade en relativ optimistisk syn. Han påpekade att det inte var lika bra som på ”det stora 

landet” (Gotland), men att de inte haft större problem än någon annan bonde i Sverige. Rikard 

beskriver också hur Fårö har förändrats. När han var liten gick han på en av de tre skolor som 

då fanns på Fårö. Idag finns bara förskolor kvar. Han nämner även att det tillkommit mycket 

turister, där de flesta är stockholmare.  
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22/4 

Under andra intervjun deltog både Rikard Johansson och hans son Gunnar Johansson och 

intervjun ägde rum även denna gång på deras gård. Gunnar är 41 år gammal och har bott på 

gården hela sitt liv. De livnär sig främst på får och hade för tillfället 135 tackor och tre baggar. 

På åkrarna odlas till stod del vall, foder till fåren, men även spannmål som främst innebar 

korn och till viss mån havre. Gunnar sa även att odlingen på åkrarna har minskat och att de 

inte lägger så stor vikt på det. Många åkrar ligger i vila (inte nödvändigtvis träda). Vi 

diskuterade även denna gång kring hur bra jorden är att odla i. Gunnar säger att det är mycket 

sten i marken, men jorden under är näringsrik. Som gödsel används tång, sjögräs och snäckor 

från kusterna runt Fårö. Utifrån intervjuerna så fick vi även intrycket av att det sker mycket 

samarbete mellan bönderna i området. När intervjun inleddes höll Rikard och Gunnar på att 

lasta på ved som skulle till andra sidan ön, till Langhammar. Arbetet på vintern består mest av 

att röja snö från vägarna. Även här hjälps bönderna i området åt. Det som de tycker att de sett 

som har förändrats runt omkring är tillförseln av turister och nya hus som används till 

sommarboende. Det sker låg tillförsel av åretruntboende till Dämbaområdet. De säger att de 

boende här tillslut dör, och sedan är det inga nya som flyttar in. De säger också att de höga 

markpriserna förmodligen gör det svårt för familjer rent ekonomiskt att flytta hit. ”Fårö 

förstör för sig själv”, sa Gunnar. 

6. DISKUSSION 

Syftet med detta projekt var att undersöka eventuella förändringar ur ett naturgeografiskt- 

samt kulturgeografiskt perspektiv genom en landskapsanalys av området Dämba - Fårö. I vår 

diskussion besvarar vi de frågeställningar som stått som grund för vår rapport. Varje 

frågeställning kommer skrivas som en underrubrik, där vi då försöker besvara den. Svaren 

kommer dock inte exklusivt endast besvara den tillhörande underrubriken, utan även 

diskussionen som helhet. 

 Dämba är på många sätt en typisk del av Fårö, med sina skogar, fårbeten och åkrar. 

Området ligger på svallsediment och sedimentär berggrund, något som är fallet på större 

delen av Fårö. Här kan man även se de moderna förändringarna i landskapet och befolkningen 

med sommarstugor och utflyttning. Det som skiljer Dämba från övriga Fårö är delvis att 

området fortfarande har kvar sina stora betesområden som drabbat vegetationen negativt samt 

närheten till Limmor- och Dämbaträsk. Kusten är något som man kan återfinna på stora delar 

av Fårö, men just i vårt område har vi funnit både klapperstensstränder och raukar. Längre in 

mot land har vi klintar som är spår efter landhöjningen. Dämba verkar också vara relativt 

obesökt av turister. Här finns inget som är speciellt riktat till turister förutom miljön och en 

byggnad som tillhört Ingmar Bergman.  

6.1 Hur har landskapet utvecklats till hur det ser ut idag i ett naturgeografiskt 

perspektiv? 

Fårö som ett naturgeografiskt landskap har haft en snabb och dynamisk förändring och är 

unikt i många avseenden för Sverige. Raukar och strandvallar tyder på, som tidigare nämnt, 

dess höjning ur Östersjön och är då historiska spår som berättar hur snabbt förändringen skett. 
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På karta (sen landhöjningskartan, figur 6) kan vi se hur landskapet bit för bit stigit ur havet 

från 6000 år sedan tills idag. Man kan se att på den plats där Dämba by idag är belägen steg 

landskapet upp ur vattnet tidigt. Står man belägen vid väderkvarnen, som är med i vår 

tvärprofil, ser man strandvallar som ter sig i en halvcirkel söderut. Detta kan förstärka beviset 

om att platsen tidigt steg upp ur vattnet, och att kusten en gång varit belägen där. På platsen 

finns även en klint som även det är ett tecken på detta. Ett annat område som vi ser en likartad 

landskapsformation är på den plats vi kallar ”alien området” och ligger på den sydvästra 

udden i vårt område. Lokalisationen har strandvallar som i cirklar, utefter platsen högsta 

punkt, klättrar sig nedåt utefter sluttningen. Formationen liknar de underliga avbildningar i 

åkrar som sägs vara gjorda av utomjordingar och därav vårt egenskapade namn för platsen. På 

kartan (se landhöjningskartan, figur 6) ser vi att platsen inte steg upp lika tidigt som Dämba 

by, men i relation till sitt närliggande område, så tyder det på att denna plats troligen också 

kunnat ha haft kust från alla sidor, och detta kan då förklara landskapsformationen. 

 Vårt områdes kust består till stor del av klappersten, högt belägna klintar och block. Man 

kan urskilja tydliga strandvallar som går parallellt med kustlinjen. Nära kusten består vallarna 

av ljus kalksten, och övergår sedan till en mörk och svart nyans som lavar bildat. Vidare upp 

längs kusten blir strandvallarna beklädda med vegetation i form av gräs och ett fåtal enbuskar. 

Detta påvisar övergången som sker när landskapet höjts ovanför havet. De ljusa stenarna 

bibehåller sin ljusa färg då vågorna sköljer av dem från lavar. Längre upp, där klapperstenen 

är svart och lavbeklädd, når inte vattnet och lavarna kan växa sig fast. Succesivt ökar sedan 

vegetationen, förmodligen på grund av att dessa ytor fått tid att bygga upp ett jordlager genom 

erosion och förmultning av pionjärväxter. Även här ser vi då hur landhöjningen hjälpt till att 

skapa landskapet på Fårö. 

 Vegetationen i området präglas till stor del av det tunna jordlagret. Detta begränsar 

möjligheten för växter att etablera sig. Jorddjupskartan visar hur tjockt jordlagret är för vårt 

område. Området innefattar främst ett jorddjup på 0-3 meter, med vissa stråk av djupare 

jordar. Jämför man vegetationskartan med jorddjupskartan kan man urskilja mönster av att 

skogarna har vuxit sig stora i de områdena med lite tjockare jorddjup. Dessa naturliga 

förutsättningar kan då vara en bidragande faktor till att bebyggelse och betesjordar blivit 

placerade där de idag är. På de flesta platser med ett jordlager på 0-1 m är vegetationen 

begränsad med endast enbuskar och gräsmarker. 

 I vårt område så finns det en sjö, Dämbaträsk, och en agmyr, Limmorträsk samt ett flertal 

våtmarker. Genom att analysera landhöjningskartan kan man se att läget av Dämba- och 

Limmorträsk kan bero på att dessa områden ligger i gropar. Dämbaträsk var tidigare del av 

kustlinjen, men landhöjning avgränsade den ifrån havet och en sjö bildades. Samma sak 

skedde med Limmorträsk. 

6.2 På vilka sätt kan man se att mänsklig aktivitet påverkat kulturlandsapet 

genom historien? 
Naturlandskapet har skapat förutsättningar för kulturlandskapet. Det syns bland annat i var de 

tidigaste lämningarna finns i vårt område. Stensättningen ligger visserligen inte på den högsta 

platsen, men den ligger högre upp jämfört med Limmorträsk och antagligen har den placerats 

där för att vara synlig från antingen Limmorträsk eller Dämbaträsk. Det finns några direkta 

spår av mänsklig aktivtet, så som Dämba by, Dämbavägen, murar och vägen längs kusten. 
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Dessa är relativt nya jämfört med de naturgeografiska spåren, men ändå viktiga för 

landskapets utseende.  

 Genom skogavverkning, men inget kalhygge, har skogen fått ett speciellt utseende som är 

unikt för Fårö i Sverige. Markerna som annars skulle ha växt igen hålls nere av fåren som är 

en av de viktigaste näringarna. Fåren kom redan med de första bosättningarna till Fårö och har 

haft en stor påverkan till att ön ser ut som den gör. Just Dämba har än idag stora fårbeten som 

håller igenväxningen borta och fåren är fortfarande en viktig binäring. 

Jordbruket har också satt sina tydliga spår i landskapet. Dels genom väderkvarnarna, ladorna 

och maskinerna, men också genom att skapa en ny ekologisk balans med nya grödor och 

gödsling. Genom att hämta upp släke från havet har bönderna gett jorden en ny chans till 

bördighet som har ökat avkastningen på åkern, då jorden i övrigt inte är den bästa att odla i. 

Samtidigt har de även tagit bort släke som kanske skulle gett stränderna ett annat utseende om 

det fick ligga kvar, som vi såg på kusten vid Suderholm där det börjat växa gräs i det lämnade 

släket. 

 Något som vi noterade när vi jämförde ortorfotot och jordartskartan är att åkrarna verka 

ha följt jordarterna, de går nästan precis på gränsen där morän övergår till svallsediment och 

hela fårbetet är på sedimentär berggrund och alvarsmark. Frågan är om detta är ett medvetet 

val utifrån en karta eller bara observation av bäst brukningsmark.  

 Nya sommarbostäder har byggts där det tidigare funnits åkermark. Genom att inte längre 

bruka jorden har skog vuxit upp och igenväxning påbörjats där får inte längre få beta och 

människor inte aktivt utnyttjar marken. 

 Det finns fler spår av mänsklig aktivitet i Dämba i form av en kalkugn och en tjärdal. 

Båda ligger lite söder om Dämba by och har antagligen placerats där för att vara nära till 

råvaror, dvs. trä och kalk. Dock används inte dessa längre. Inte heller de två väderkvarnarna 

används längre, men de påvisar en tid då det funnits så mycket avkastning från områdets åkrar 

att det krävdes två stycken väderkvarnar för att mala allt. De ligger båda i anknytning till de 

större gårdarna, en på den norra sidan av byn och en på den södra. 

6.3 Hur kan landskapet komma att se ut i framtiden? 

Kustlinjen i vårt område består av två uddar, Norderholm i norr och Suderholm i söder. 

Mellan dessa finns en vik. På Suderholm består kustlinjen av stora block, medan Norderholm 

och viken består av klappersten. Vågor eroderar kustlinjens form och genom litoraldrift och 

transport av material från udde till vik, bör ojämnheter tillslut utjämnas. Det sker dock, som 

tidigare nämnt, en landhöjning som förändrar dessa förutsättningar och detta blir då inte direkt 

applicerbart i vårt fall. Vad man då kan säga om kustens form i framtiden är svårt, men 

troligen dras kustlinjen längre ut mot havet då stränderna vidgas utåt och ön får mer yta. 

 Befolkningen på Fårö och i Dämba minskar kontinuerligt och människorna åldras. Våra 

intervjudeltagare diskuterade kring hur få personer flyttar till området, och de som bor här blir 

gamla och sedan går bort. De diskuterade även kring att området är dyrt, vilket begränsar 

antalet människor som har möjligheten att flytta hit. Urbaniseringen mot Visby och övriga 

större städer är en bidragande faktor. En förändring i folkmängd kommer förändra Fårö, och 

också även Dämbaområdet. Människan är en av de största faktorerna till varför Fårö ser ut 

som det gör idag. Det är mäniskorna som äger och ser efter fåren. Det är människorna som 
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odlar åkrarna som skapar Fårös ekologiska system. Det är människorna som underhåller 

gårdar och byggnader. Om befolkningsutvecklingen fortsätter på likartat sett som under 2010-

talet, så kommer befolkningen på Fårö att fortsätta att minskas i framtiden och ön kan tänkas 

bli en ö för sommarboende. Detta kommer troligen leda till att jordbruket minskar. Antalet får 

och brukade åkrar kommer minskas. Den ökade andelen sommarboende kanske leder till att 

nya byggnader byggs upp, andra kanske rivs, eller så köps de nuvarande husen upp. Dessa 

sommarboende kommer använda marken på ett helt annat sätt än jordbrukare gör. Som vi 

kunde se på området med sommarstugor, där det tidigare funnits åkrar, så är det där tämligen 

igenväxt, något som eventuellt kommer ske på större områden om fåren försvinner från 

Dämba. Kanske kommer detta leda till att skogen mer aktivt kommer avverkas istället för att 

aktivt nyttjas och återplanterats som det tidigare varit. Rensningen av släke från stränderna 

kommer troligtvis upphöra och stränderna kommer bli mer igenvuxna. När människorna 

försvinner minskas vår påverkan på landskapet, vilket leder till att området övergår till att bli 

mer igenvuxet. Frågan är om området istället kommer underhållas i turistsyfte, och att den 

väljs att bevaras av historiska skäl. 

 Vid fortsatta studier skulle det kunna vara intressant att göra en liknande analys om 10 år 

för att se hur landskapet utvecklats med utflyttning och eventuell igenväxning.  
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BILAGOR 

 

Fotot är taget mittemot kalkstensugnen där man odlar Gotlandsråg. Texten är skriven av Gunnar 

Johansson (en av bönderna vi intervjuade) och länsstyrelsen Gotland län.  
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