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Abstract  

Bladh, J. Odobasic, A. Rensfeldt, F. VT2014. Kalbjerga: Under vinterhalvåret är det mörkt i 

alla fönster. 

Projektets syfte är att genomföra en landskapsanalys av Kalbjergaområdet på Fårö. Genom att 

främst ha utgått i från ett antropologiskt perspektiv vill vi få en förståelse för hur 

landskapsutvecklingen gått till. För att bättre förstå den antropologiska faktorn har vi 

intervjuat lokalbefolkningen, som har olika bakgrund och förhållande till Kalbjerga. Vi har 

även utgått ifrån egna observationer och uppfattningar. 

 Redan genom första anblicken bekräftar vår undersökning att Kalbjerga har varit ett 

jordbrukssamhälle. Idag ser det annorlunda ut med en åldrande befolkning som resulterar i att 

landskapet inte brukas längre i samma utsträckning. Detta innebär att både åkrar och ängar 

växer igen. Området hyser dock fortfarande mycket historia, då det finns rester av både 

kalkugnar och tjärdalar. 
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1 .Inledning 

Fårö kan på flera punkter klassas som historisk mark. Naturen är säregen och innefattar 

sällsynta naturfenomen som bl.a. raukar och alvar (Gotlands turistinformation) Fårö tillhör 

Gotlands kommun och endast Fårösund skiljer Fårö från huvudön (Ibid.). Den gotländska 

naturen präglas av en kalkstensberggrund, vilket har skapat speciella förutsättningar för den 

unika artfloran och dess kringliggande natur. En annan faktor som varit avgörande för 

Gotland och Fårö är dess avgränsade position från övriga Sverige (NE). 

 

 

Figur 1. En överblick av vårt studieområde (Kalbjerga) markerat med den svarta rutan. © 

Lantmäteriet, i2012/921 

För omkring 400 miljoner år sedan var Gotland ett korallrev intill Sveriges dåvarande läge, 

vilket var beläget intill ekvatorn (Ibid.). När tidens tand hade haft sin gång hade massvis och 

åter massvis av de organismer som levde i korallrevet dött och samlats runt reven. Dessa 

byggde tillsammans med korallen upp en berggrund beståendes av kalk- och märgelsten. 

Gotland fick sin nuvarande form av den senaste istiden (Ibid.). 
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 Fårö har omkring 500 permanentboende invånare (SCB), och i övrigt fungerar ön 

numera som en populär sommarort där ett stort antal fritidshus eller sommarstugor är belägna. 

Fårö har med tiden övergått från att ha varit ett jord- och lantbrukssamhälle där öborna 

livnärde sig på vad jorden (eller havet – i form av fisket) hade att erbjuda, till att mer etablera 

sig som ett kommersiellt center med turistnäringen som den mest betydande inkomstkällan. 

Fårös natur är – som tidigare påpekats – mångfacetterad och oomtvistat vacker. En av 

de som lärde sig att älska ön var den världskända filmregissören Ingmar Bergman, som under 

ett arbete med att hitta en inspelningsplats kom till Fårö 1960, och följaktligen uttryckte sig på 

följande vis: 

Om man vill vara högtidlig kan man säga att jag hade funnit mitt hem, mitt verkliga hem. Vill man 

vara lustig kan man tala om kärlek vid första ögonkastet (Stiftelsen Ingmar Bergmans hemsida).  

Området som rapporten behandlar heter Kalbjerga, och stavningen kommer konsekvent i 

rapporten att tillämpas just så. Alternativa stavningar som vissa kartor skriver ”Kalbjärga”, 

medan observationer på plats såsom vägskyltars stavning i området och liknade har legat till 

grunden för det tidigare alternativet gällande stavning av området i denna rapport.  

Kalbjerga är beläget centralt på norra Fårö, och är enligt boende i området mest känd 

för Kalbjerga gård. Vår rapport behandlar emellertid en annan geografisk del av Kalbjerga, 

beläget aningen mer västerut och sträcker sig från Alnäsa träsk i söder till Norrsund i väster. 

Eftersökning via såväl Fårö hembygdsförenings Fåröböcker som intervjuer med boende i 

Kalbjerga har gjorts i syfte att finna ursprunget till områdets namn, men dock utan resultat. 

Däremot finns en del information om Kalbjerga gård, och eftersom vårt område delar namn 

med gården görs bedömningen att diskussionen om namnet kan vara med i rapporten. Enligt 

Evert Melefors så är bakgrunden till namnet Kalbjerga inte bestämt, men att det skulle kunna 

vara uppbyggt på det norska ordet ”kale” som betyder köld eller frost (Melefors, 2004 s.197). 

Melefors menar också att kal är ett lågtyskt låneord som inte kan vara aktuellt vid den 

semantiska uppbyggnaden av området Kalbjerga till följd av att det finns gravfält och 

fornminnen där (ibid.).  

1.1 Syfte 

Fårös varierade natur frambringaren uppsjö av möjligheter till utforskning och presentation, 

men med dessa kommer även utmaningar. Syftet med vårt projekt har varit att kartlägga hur 

människan har levt och verkat i området, hur landskapet upplevs samt att – utifrån våra 

erfarenheter – fundera över framtidsutsikter i Kalbjergaområdet.  

1.2 Frågeställningar 

 Vilka verksamheter har människan ägnat sig åt i området ochhur har det 

påverkat landskapet? 

 Hur upplevs Kalbjergaområdet av människan? 

 Hur ser den framtida utvecklingen i området (konsekvensanalys) ut? 
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten kan av naturliga skäl inte täcka alla de verksamheter som förekommer i Kalbjerga. 

Emellertid avser rapporten förmedla en helhetsbild, vilken vi hoppas uppnå genom att besvara 

ovan ställda frågeställningar samt att bidra med annan bakomliggande information. Med vad 

som rent geografiskt avses som Kalbjerga diskuteras i rapportens karteringsavsnitt. 

1.4 Metod 

Vi har använt flertalet olika arbetsmetoder för att svara på frågeställningarna ovan. Dessa har 

utformats enligt den sexstegsmodell som förekommer i boken Landscape Character 

Assessment Guidance for England and Scotland. De stegen guiden innehöll och vi använde 

som metodisk bakgrund vid vårt rapportskrivande var syfte/avgränsning, förstudie, fältstudie, 

sammanställning av material, bedömning av material och resultat/presentation av material. 

Med hjälp av en förstudie och en knapp veckas fältstudier bedrevs arbete med att besvara 

frågeställningarna, göra en landskapsklassificering av området, skapa en tvärprofil av 

Kalbjerga samt sätta områdets landhöjning i perspektiv. Därefter bearbetades det insamlade 

materialet för att sedan fastställas i denna rapport med fokus på resultat.  

 Syfte/avgränsning: En förstudie till förstudien skulle man kunna benämna det första 

steget som. Detta steg skedde på högst informell basis där vi fick ta del av ett ortofoto på 

området och diskuterade vad som kunde vara intressant med området och sedan tas med i 

rapporten. Därefter beslutades vilken riktning arbetet med rapporten skulle ta. 

 Förstudier: Innan ankomsten till Fårö och Kalbjerga gjordes en preliminär 

landskapsklassificering med hjälp av ett ortofoto (flygbild) över området Kalbjerga, en 

karta över jordarter i området samt en höjdmodell framtagen i ArcGIS. I ArcGIS valdes 

på förhand en förutbestämd tvärprofil som i fält skulle prövas för granskning där syftet 

med profilen var att illustrera och presentera en representabel bild av Kalbjergas natur. 

 Fältstudie: I fält användes sedan landskapsklassificeringen för att belägga den 

preliminära klassificeringen eller ersätta densamma med korrekt information baserad på 

fältstudier. Fältstudien omfattar även intervjuer med en kvalitativ metod. Valet på en 

kvalitativ metod baserades på att ambitionen med intervjuerna är att erhålla så fylliga och 

detaljerade svar som möjligt (Bryman, 2011, s.415). En intervjuguide (se intervjuguide 

under ”bilagor”) framtogs i syfte av att teckna en bild om intervjupersonens upplevelse av 

naturen i området. Svaren nedtäcknades sedan löpande under samtalen med 

intervjupersonerna. Semi-strukturerade intervjuer användes då intervjupersonerna själva 

hade stor frihet att påverka svaret på frågorna (Bryman, 2011, s.413). 

 Sammanställning av material: Efter fältstudien sammanställdes det insamlade 

materialet. Bland annat kunde den preliminära landskapsklassificeringen som gjordes vid 

förstudien ställas mot fältstudiens motsvarighet. Intervjuerna som tecknades ner under 

intervjusituationer renskrevs. 

 Bedömning av material: Allt material gicks igenom och diskuterades. För rapporten 

adekvat litteratur valdes ut. 

 Resultat/presentation av material: Slutförande av rapport. 
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1.4.1 Urval vid intervjuer 

Vid intervjuer så efterfrågades en stor spridning bland personer med olika kopplingar till Fårö 

och Kalbjerga. Det urval som vi senare intervjuade kom att bestå i: ett sommarboende par från 

Stockholm, en feriearbetare från Västerås, en pensionerad lant- och jordbrukare med hustru 

som huserat i området sedan generationer samt deras son som flyttat ifrån Kalbjerga. Dessa 

intervjupersoner anses bidra med en bredd, vilken har god potential att berätta om hur 

Kalbjergas utseendemässiga moderna historia, hur landskapet uppfattas idag och även bidra 

med funderingar kring områdets framtid. Vi är medvetna om att dessa inte kommer vara 

gångbara som fullständiga källor i ambitionen att täcka helhetsbilden av Kalbjerga, men har 

däremot berikat rapporten med subjektiva uppfattningar. Intervjupersonernas svar kommer att 

redovisas i löpande i text, vilket görs i syfte att läsaren snabbt ska kunna jämföra svaren. 

Samtliga intervjupersoner tillfrågades om deras medverkan i denna rapport, och godkände att 

deras namn fick användas. 

Vid konsekvensanalysen har flertalet olika faktorer vägts in, men märk väl att detta 

enbart är en spekulation och bör därför tolkas som en sådan. 

1.5 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt beskrivs relevant litteratur som använts till rapporten. Till följd av att det 

skapats en stark känsla för Fårös kulturarv – både från lokalbefolkningen och från annat håll – 

finns det omfattande litteratur att tillgå om öns historia och de verksamheter som tidigare 

sysselsatt befolkningen. Fårö hembygdsföreningsförlag har med bidragsgivares hjälp beskrivit 

stora delar av ön, berättat ombetydelsefulla verksamheter, händelser och personer samt 

behandlat öns flora och fauna i tre omfattande band. Gällande naturen på Fårö är – till 

skillnad från övriga Sverige – naturformen alvar vanligt förekommande. Hugo Sjörs har 

behandlat vegetationsformen i Nordisk Växtgeografi skrivit vilket bidrar med en förståelse om 

hur alvar uppkommer och vad som krävs för att det som fenomen har förutsättning att 

etableras. Även korta detaljer om vad som är typiskt för alvar och liknande är beskrivet i 

boken (Sjörs, s.139-140). 

Jord- och lantbruket har i alla tider varit en viktig del av Fårö och Kalbjerga. 

Fåröböckerna berör visserligen ämnet, men emellertid endast på en ytlig nivå. I ett bredare 

perspektiv behandlas den agrara historien i Sverige och Europa i bland annat Fårat land av 

Niklas Cserhalmi. I dessa böcker beskrivs jordbruket ur ett historiskt perspektiv, vilket bidrar 

till kunskap om vad området kan ha genomgått ur en agrar synpunkt. 
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2. Landskapsklassificering 

 

Figur 2. Landskapsklassificering  av Kalbjerga. Kartunderlag: Vägkarta, fastighetskarta och 

topografiskkarta.  © Lantmäteriet, i2012/921 
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Vi har använt oss av en mall (se Landskapsklassificeringsstöd under bilaga) då vi har 

klassificerat området. Klassificeringen innehåller en del olika markanvändningsområden, 

vegetationsområden, landformer och byggnader av olika slag. Nedan beskrivs landformer och 

vegetationsformer. Byggnader och markanvändningsområden följer i senare stycken, inte 

direkt refererade till under landskapsklassificering. 

2.1 Landformer och vegetationsområden 

2.1.1 Våtmarker 

Under våra fältstudier har vi observerat att Kalbjerga innehåller en mindre andel våtmarker 

(myrar och kärr). Kärr karaktäriseras av torvmark med ett avrinningsområde till grundvattnet 

hos angränsande marker, vilket genererar ett högre näringsvärde (Martinsson, 2001, s. 26).   

Vätar är små vattendrag som helt regleras av avdunstningen. De är belägna i svackor med tät 

berggrund, vilket gör det svårt för vattnet att infiltrera marken. Under högsommaren är 

vätarna i stora drag uttorkade, för att senare under hösten återigen vara vattenfyllda (Ibid, s. 

30).  

 Våtmarkerna på Fårö förekommer idag inte i lika stor utbredning som tidigare. Till följd 

av våtmarkernas spridning skedde det på 1820-talet en stor uppodling av myrarna och 

följaktligen anlades diken i syfte att dränera den uppodlade jorden för att förbättra jordbruket 

(Guteinfo). Dikningsverksamheten fortgick ungefär till i mitten av1900-talet (Martinsson, 

2001, s. 32). 

2.1.2 Skog 

Fårös skog har periodvis varit att betrakta som hårdvaluta, vilket bidragit till att skapa den 

karaktäristiska stenbebyggelsen. Kalbjerga har, som illustrerats under landskaps-

klassificeringen, på vissa platser väl tilltagna skogspartier. Skogen omges av alvarmarker, 

träsk och myrar och dess växtpotential kommer genom markens förhållandevis tjocka 

jordtäcke med avlagringar av morän och moränmärgel (Martinsson, 2001, s. 33-34).  

 

2.1.3 Alvar- och enbuskmarker 

I Kalberga finns vidsträckta områden av såväl alvar- som enbuskvegetation. Fullt utsträckt 

förekommer dessa vegetationer enbart i Sverige och Estland. I Sverige förekommer de 

dessutom endast på Öland och Gotland (Sjörs, 1967, s. 139). Alvar utvecklas på flacka 

kalkhällmarker och trivs på Fårö till följd av öns uppbyggnad med dess tunna och 

svårdränerade vittringsjord. Sett till utseende kan alvarsmarken närmast liknas vid öppen 

hedmark, även om dess vegetation är förhållandevis begränsad (se figur 3). Enbuskar är en av 

få växtarter som klarar av dess karga förhållanden med påfrestande väderförhållanden och 

begränsad jordkvalitet. Under våra fältstudier har vi även observerat glesväxta tallar, vilka 

ofta varit snedvridna samt blomman vit fetknopp. Under flera hundra år har det betats på 

alvarsmarken. Först av getter och sedan av får, vilka året om tuggade i sig av vad landskapet 

hade att erbjuda. (Martinsson, 2001, s.40) 
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Figur 3. Alvarsmark i nordvästra delen av undersökningsområdet i Kalbjerga. 

Det är till följd av det omfattande betandet som enbuskarna erhållit sin strutform och buskens 

höga ålder beror på de magra markerna, vilket bidragit till den långsamma tillväxten (ibid.). 

Under fältstudien hittades i Kalbjerga inte några tecken på betesdrift vid de alvar- och 

enbuskmarker vi besökte. Klassificeringen av enbuskmark har skett genom de riktlinjer som 

föreskriver en 20-procent enbuskar i ett område, och utifrån fältstudierna karterats 

godtyckligt. 

2.1.4 Träsk (sjöar) 

Sjöar benämns på gotländska som träsk. Sjöarna på Gotland är grunda och sällan djupare än 

två meter (Guteinfo). 
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3. Tvärprofil 
Vår tvärprofil följer det topografiska läget från högt till lågt i området Kalbjerga. Tvärprofilen 

har analyserats utifrån topografi, vilken typ av jordartslager samt hur markanvändningen ser 

ut.  

 

Figur 4. Tvärprofil över Kalbjergaområdet. Det topografiska läget går frön lågt till högt. Där lågt är 

den nedre delen av kartan. Kartunderlag: Ortofoto. © Lantmäteriet, i2012/921  

 

Figur 5. Tvärprofilen med 30 gångers överförhöjning.  
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Områdets tvärprofilstecken beskrivs utifrån ett perspektiv, där vi rörde oss från zon 1 till 

slutet av zon 7. Tvärprofilen beskrivs utifrån observationer och analys av landskapet, med 

jordartskartor som vetenskapligkälla att stödjas på. Tjockleken på dessa lager har uppskattats 

genom att vi analyseras växtligheten samt våra egna ögonmått/uppskattningar i kombination 

med en förbestämd mall. Tvärprofilen analyserades med hjälp av dessa hjälpmedel och 

delades sedan in i sju zoner, vilka valdes ut i efterhand. Med hjälp av en GPS kunde vår profil 

lätt identifieras då vi gick så rakt som möjligt och tog ut koordinater där vi ansåg att ha funnit 

något övergripande för området, eller när vi ansåg att vi övergick i en annan typ av miljö. 

Tvärprofilen har en överdrift på x30. De ”tydliga” höjdkurvorna vi ser i profilen uppfattas inte 

alls lika enkelt i verkligheten. 

 

Zon 1  

Landskapsklassificering: Våtmark. Den mest svårtillgängliga zonen var zon 1. Med sin start 

ute i Alnäsaträsk omringad av ett torv/kärr, i kombination med tät vegetation var området 

svåråtkomligt. Alnäsaträsk innehar också ett rikt fågelliv, vilket människan bör undvika att 

störa under häckningsperioden. Utan att störa fåglarna analyserade vi området så gått det gick 

tills det blev för svåråtkomligt. Därefter finns endast en uppskattning om hur tvärprofilen kan 

se ut.  

 

Figur 6. Zon  2. En bild över hur vegetationen ser ut efter Alnäsaträsk i nordlig riktning. 

Zon 2 

Landskapsklassificering: Skog på agrarlandskap i topografiska sänkor (<5 m.ö.h.) I 

övergången mellan zon 1 och 2, ändras förhållanden i både jorden och vegetationen. Det finns 

en välvuxen skog på något som enligt jordartskartan räknas som ett osammanhängande 

jordlager, vilket vi tolkar som en blandning av flera olika jordarter. Denna typ av 
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”osammanhängande jordlager” återfinns även i zon 4. Den blandning av jordarter vi tror att 

jordartskartan syftar på är en blandning mellan torv, svallsediment och vittringsjord.  

Zon 3 

Landskapsklassificering: Agrarlandskap på tunna jordarter - inte i bruk. Övergången till zon 2 

gjordes utifrån en stentun (stenmur), som återfinns i skogsbrynet. Landkapet ändras markant 

nu. Från att ha befunnit oss i en välvuxen skog står vi nu på en gammal åker, som idag 

troligtvis används till vallodling. Slutsatsen är detta är att den eventuella vallodlingen är i 

mycket bättre skick än de angränsande åkrarna. Tidigare i veckan hade vi en kort dialog med 

grannfrun, som beskrev att inget har odlats på åkrarna på många år. Dock misstänker vi att 

åkern har används till vallodling, eftersom den ser så välbevarad ut och visar inga tecken på 

igenväxning. 

   

Figur 7. Zon  3. Vallodling norr om skogen vid Alnäsaträsk. Vänstra bilden tagen i nordlig och högra 

i östlig riktning. 

Zon 4 

Landskapsklassificering: Agrarlandskap på tunna jordarter inte i bruk. Även om det bara 

skiljer en stentun och gärdesgård mellan zon 3 och 4 finns det stora skillnader.  Enbuskar 

tycks trivas här och växer i stora mängder. Eftersom vi inte kan uppfatta någon större skillnad 

i jordlagret, eller tjockleken på detta anser vi att det är en antropologisk inverkan. Där zon 3 

tycks vara ”bättre” omhändertagen än zon 4. Något unikt som vi endast finner här, ungefär i 

mitten av zon 4 på vår tvärprofil är en blottad berggrund. Vi har använt oss av berggrunden 

för att uppskatta tjockleken på jordlagret som ligger precis intill. Från berggrunden till 

jordlagrets övre kant uppmättes till ca 30 cm. När man ser hur ett jordlager återigen börjar 

täcka berggrunden finner vi ganska omedelbart en stentun. Därefter ett liknande landskap med 

enbuskar. Dock hävdar jordartskartan att enbuskarna nu växer på moränlera, något som vi inte 

kunde urskilja.  
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Figur 8. Zon 4. Vegetationsskillnad mellan zon 3 och 4. På de övre bilderna från zon 4 kan vi se 

vegetationsskillnaden mellan de tidigare bilderna från Zon 3. På de nedre bilderna i zon 4 kan 

man se den blottade berggrunden.  

Zon 5 

Landskapsklassificering: Agrarlandskap i topografiskt höga områden (>5 m.ö.h.) - 

Enbuskmarker. Först skiljs zon 4 och 5 med en stentun. Därefter kommer en grusad bilväg. 

Landskapet övergår nu till något som liknas vid en uttorkad sjöbotten eller myr. Marktäcket är 

grusigt och varvas med grästuvor. Enligt jordartskartan består jordlagret av svallsediment. 

Här växer det även enbuskar och träd väldigt sporadiskt. Zon 5 är väldigt enformig på detta 

vis och innehar inte några utstickande landskapskännetecken.  
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Figur 9. Zon 5. Uttorkad myr innan skogspartiet och den tydliga höjdskillnaden.  

Zon 6 

Landskapsklassificering: Agrarlandskap i topografiskt höga områden (>5 m.ö.h.) - Skog. I 

övergången från zon 5 till 6 hittar vi en tätbevuxen skog. Väl inne i skogen upptäcker vi en 

kraftig topografisk stigning, utan att skogens täthet upphör. Marktäcket ser väldigt 

skogstypiskt ut med barr och löv som fallit. Enligt jordartskartan befinner sig hela zon 6, 

precis som zon 5 på ett svallsediment-lager. Vår tvärprofil korsar skogens tunnare punkt. 

Samtidigt som skogen blir glesare kliver vi in i zon 7.  

 

Figur 10. Zon 6. Bilderna ger en överblick av hur skogspartiet såg ut. Det är desto svårare att 

se den tydliga topografiska stigningen. 
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Zon 7 

Landskapsklassificering: Agrarlandskap i topografiskt höga områden (>5 m.ö.h.) - 

Enbuskmaker Det sker fortfarande en topografisk stigning i zon 7, samtidigt som vi först 

kliver in på enbuskmarker, vilka senare övergår till alvarmarker. I höjd med oss i nord-västlig 

riktigt fortsätter skogen. Marktäcket är väldigt tunt, och klapperstenen syns tydligt där det inte 

växer enbuskar, eller något enstaka mindre träd. 

 

 

Figur 11. Zon 7. När man lämnar skogen kan man enkelt se hur vegetationen blir glesare och hur det 

tillslut övergår till alvar. Den första bilden uppe till vänster är tagen precis vid skogsbrynet. De andra 

två bilderna ger en överskådlig blick av alvarsmarken efter skogen. 
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4. Landhöjningen i Kalbjerga – sett ur ett historiskt perspektiv 

 
Figur 12. Vi har använt SGU:s kartgenerator för att få en översiktlig bild av Kalbjergaområdets 

landhöjning över tid. Kartan visar i vilka årsintervaller landmassorna växte fram och gränssnittet 

mellan färgerna symboliserar var en eventuell strandlinje kan ha gått. Kartan är sedan tagen från 

lantmäteriet och omarbetad i ARC-GiS. Kartunderlag: Topografisk karta, fastighetskarta och 

vägkarta. © Lantmäteriet, i2012/921 
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Figur 13. Höjdmodell av Kalbjergaområdet där ortofotot visas i 3D. Källa: Ortofoto. © Lantmäteriet, 

i2012/921 

Gotlands berggrund bildades i ett tropiskt marint hav för ca 400 miljoner år sedan under 

tidsperioden silur. Den så kallade östersjösänkan som omfattar Skandinavien, Östersjön och 

delar av Baltikum, befann sig under vatten. Östersjösänkan befann sig nära ekvatorn och 

klimatet var på platsen – likt idag – tropiskt. Här trivdes djur och växter samt även organismer 

uppbyggda av kalk som exempelvis koraller. När dessa organismer dog föll de till botten och 

bäddades in i sedimentet. Denna inpackning av organismer pågick kontinuerligt under ca 40 

miljoner år (den tidsperiod silur varade). Under denna period steg havet och drog sig tillbaka 

många gånger. Detta medförde att en stor mängd små partiklar fördes ned i sedimenten. Dessa 

små partiklar fungerade som ett klister och höll samman de större partiklarna. Sedimenten 

litifierades (förstenade) och bildade kalksten (Martinsson, 2001, s 17). 

Efter silur perioden avtog sedimentationen. Havet började dra sig tillbaka och hela 

orådet fördes sakta norrut av jordens tektoniska krafter. Gotland nådde ungefär sin aktuella 

plats i Östersjön för två miljoner år sedan. Vid denna tidpunkt hade jordens geologiska 

utveckling nått kvartärperioden. För Östersjösänkan innebar detta ett kallare klimat uppföljt 

av flera uppföljande nedisningar. En sådan nedisningsperiod kunde vara i tusentals år och 

isens tjocklek var i de värsta fallen över tusen meter. I samband med att islagren blir tjockare 

blir de också tyngre. Markytan blev utsatt för ett enormt tryck, detta kan vi läsa av idag 

genom att studera räfflor på blottade bergshällar. Isräfflorna avslöjar riktningen inlandsisen 

hade som oftast var nord-sydlig (Martinsson, 2001, s. 17).  

Den sista inlandsisen började smälta för ca 10 000 år sedan. Detta till följd av ett 

varmare klimat. Det enorma trycket isen hade började således avta, som i sin tur underlättade 

landhöjningen. Från att ha legat ca 100m under havet började så småningom några toppar av 

Gotland titta fram. Av den stora mängden smältande is bildades väldiga älvar och forsar. Det 

rinnande vattnet sorterade grus, sand och lera efter partikelstorlek. De större (och tyngre) 

lagren hamnade i botten och de lätta över (Ibid., s. 18). Tecken på landhöjningen kan skådas 

på Fårö i form av strandvallar. Dessa strandvallar formades för ca 6500 år sedan av det 

Litorina havet. Dessa strandvallar kunde vara så höga att forskare tidigare trott att de var 

fornborgar skapade under järnåldern. Det var också på dessa öar de första människorna 

bosatte sig (Östergren, 2004, s. 30-32). Raukar är ett annat tecken på både vattnets krafter 



19 

(eroderande) och landhöjningen. Raukarna är uppbyggda av revkalksten och motstår på så sätt 

vattnets eroderande kraft bättre (Martinsson, 2001, s. 18). 

5. Avhandling 

5.1 Tidigare verksamheter och fornfynd 

Fårö har ett brett register av fornlämningar, vilket kan intygas genom en sökning hos 

Riksantikvarieämbetets Fornsökningsverktyg. I studieområdet spåras på förhand tre 

fornlämningar, vilka vi senare undersökte närmare under vår fältstudie. Resultatet blev att en 

tjärdal, en kalkmila och ett stenröse kom att hittas, identifieras och karteras. Här följer 

kortfattat lite om respektive verksamhet, samt kortare reflektioner kring det funna röset. 

Det är svårt att fastställa ålder på fornlämningar, utan det arbetssättet som tillämpas är 

typisk datering. Så här beskriver Riksantikvarieämbetet typisk datering på deras hemsida: 

Typisk datering talar om en lämningstyps sannolika kronologiska tillhörighet. Värdet är alltså inte en 

datering av den specifika lämningen utan en upplysning om vilken grov datering en lämning av denna typ 

oftast har. Det är viktigt att vara medveten om att det finns undantag. Gravtypen stensättning har en typisk 

datering som sträcker sig från och med bronsålder och fram till och med järnålder men det finns exempel 

på stensättningar som fått både äldre och yngre dateringar. Typisk datering visas om lämningen saknar 

specifik datering. Lämningar som har en kronologisk tillhörighet som sträcker sig från och med stenålder 

till och med järnålder får typisk datering förhistorisk tid.” (Riksantikvarieämbetets Fornsök) 

De tidsåldrar som går att söka på är: 

Förhistorisk tid (1050 e. Kr eller äldre) 

Stenålder (1800 f. Kr. eller äldre) 

Bronsålder (1800 - 500 f. Kr.) 

Järnålder (500 f. Kr. – 1050 e Kr.) 

Medeltid (1050-1520 e. Kr.) 

Nyare tid (1520 e. Kr. eller yngre) 

5.1.1 Tjärdal  

Vid tjärdalar producerades tjära, och tjärbränning är en teknik som – både på Fårö och andra 

platser – länge behärskats i syfte utvinna tjära från träd. En aktiv tjärdal (eller en väl bevarad) 

kan i utseende nästan jämföras med en jordkällare, och tjärdalar grävdes ofta ut i sluttningar 

(Nordisk familjebok. 1919, s. 225). Proceduren vid tjärproduktion i tjärdalar är att 

tillverkningen av kåda sker vid en grop i mitten av tjärdalen som sluttar nedåt, och tjärrik ved 

antändes och gav kol inne i tjärdalen. Tjäran användes till träbehandling och impregnering 

(Nordisk familjebok, 1919, s. 225).  

På Fårö strävade man efter att använda kådrika tallar, helst de som var 

törskatesvampangripna då de innehöll mest kåda (Martinsson, 2001, s. 34). Tjärdalarna fanns 

i större mängder, man räknar med att varje gård hade en egen tjärdal eller tillgång till en. 

Tjäran som brändes användes främst till husbehov och blev det över kunde man sälja. Tjära 

var en viktig och lönsam produkt för bönderna då de inte behövde lägga stora investeringar på 

det, samt att det var lätt att transportera. Staten införde således en skatt på tjäran. Man räknar 

med att upp till 80 % av hushållen höll på med tjärbränning 1820 och först 1834 upphörde 

tjärskatten. Tjära brändes för sista gången kommersiellt på Fårö under första världskriget 

(Öhrman, 2001, s. 151-152). Gårdar slogs ofta ihop vid tjärbränningsprocessen för att sedan 
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dela på den tjära som utvunnits (Nordisk familjebok, 1919, s.225). Tjärdalen som återfanns på 

vårt område (figur 14) ansåg vi vara i dåligt skick, då den endast var synlig från 

mynningssidan där tjäran rann ut. Detta gjorde det svårt att uppskatta åldern på tjärdalen och 

hur längde den var i aktivt bruk. 

  

Figur 14. En gammal tjärdal i Kalbjerga, vilken även finns markerad på kartan i figur 2. 

5.1.2 Kalkugn 

En annan för Fårö historiskt betydande verksamhet var kalkbränning. Öns periodvisa brist på 

skog och trä gjorde kalkframställning till en nyckel i öns industri – sett till både privatbruk 

och ur exportsynpunkt. Dessutom fick de som byggde sina hus i sten istället för trä 

skattelättnader (Nyström, 2001 s. 174). På Fårö användes kalken ofta vid hus- och 

kyrkbyggen, och än idag är byggnadsmaterialet dominerande i öns landskapsbild (Nyström, 

2001, s.173). På 1600-talet kom kalken även att bli en viktig handelsvara och ett incitament 

för valburgna handelsherrar – så kallade kalkpatroner – att göra affärer bortanför öns gränser 

och tjäna grova pengar. Detta gjorde att produktionen på sina håll utökades till en större skala 

och rejäla kalkugnar började istället användes istället för enklare milor. Råvarans 

tillgänglighet i kombination med en växande exportmarknad gjorde det lönsamt att driva 

kalkugnar, och i olika storlekar växte de fram på Fårö (Nyström, 2001, s. 178). 

Kalkbränningen på Fårö har sett olika ut. Kalkugnarna såg olika ut beroende på ugnens syfte.  

Genom att använda ungen på Alnäsa udde som ett exempel kan vi fastslå att ugnen med sin 

storlek (5,5m hög) och fördelaktiga läge vid stranden gav goda exportmöjligheter. 

Jämförelsevis uppnår kalkugnen i vårt område (figur 15) inte i närheten samma storlek, vilket 

följaktligen tyder på att den snarare använts för privat bruk (Nyström, 2001, s. 182). 

Kalkbränningen för eget bruk pågick fram till andra världskriget på Fårö, därefter började 

verksamheten avta. Men dessförinnan beräknas Fårö ha varit självförsörjande av kalk, där 

många av gårdarna antingen har haft egna ugnar eller milor (Nyström, 2001, s. 183). 
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Figur 15. En gammal kalkugn som återfinns i sydöstra delen av vårt område. Kalkugnen finns 

markerad i figur 2. 

5.1.3 Röse 

Det tredje fornfyndet som hittades i området vid Riksantikvarieämbetets Fornsök var ett 

stenröse med en typisk datering till bronsåldern, vilken placerades under kategorin gravar på 

Riksantikvarieämbetets Fornsök. Teorin om att röset är en gammal gravplats torde vara 

baserad på att stenformationerna i samlad ordning är belägen längs en höjd, en höjd som med 

fog skulle kunna beläggas som en forntida strand om man ser bilder. 

5.2 Jordbruket 

I översiktsplanen FÖP Fårö 2025 framgår det att Fårö på många vis kan betraktas som ett 

Gotland i miniatyr. Ön visar upp ett landskap där det småskaliga och oregelbundna 

ägandemönstret fortfarande finns kvar, ungefär som landskapet såg ut på storön innan det 

förändrades under 1800-talet. Innan uppodlingen av ny mark, utdikningen av myrarna liksom 

utflyttningen av gårdar i samband med storskifte laga skifte (FÖP Fårö 2025, s. 84). 

5.2.1 Fårös magra jord 

Fårös landskap kännetecknas ofta som stenigt. Den senaste inlandsisen och vågorna har legat 

till grund för det som i dag karaktäriserar landskapet. Rent visuellt är det enkelt beskåda de 

verk som formats av vågornas energi. Exempel på sådana är raukar, klapper och 

svallgrus/sand. Jord som tillkommit av inlandsisen förekommer, men emellertid i begränsad 

omfattning. Dessa faktorer ligger till grund för Fårös uppkomst och förklarar således varför 

öns jord är så mager. Under kvartärperioden (senaste 2-3 miljoner år sedan) kom 

östersjösänkan att under minst fyra kallperioder täckas av kilometertjock is. När isen rörde sig 
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över landskapet slipade och krossade den ner allt och jämnade till berggrunden. Typiska spår 

av detta kan fortfarande ses i berggrunden. De har ofta en rundslipad yta med spår av isräfflor, 

vilka även de avslöjar isens rörelseriktning. På Fårö är emellertid dessa isräfflor ovanliga då 

kalkstenshällarna blivit kraftigt utsatta för såväl vittring och erosion som havets vågor. 

Massiva flyttblock är ett annat spår av inlandsisen. 

 

Figur 16. Ett flyttblock på enbuskmark i Kalbjergaområdet 

Isens framfart rev loss och bakade in all typ av material i sig. Vid avsmältningen föll sedan 

dessa material ner och hamnade osorterat på underlaget. Denna jordart kallas morän, på Fårö 

kallar man det pinnlair (Ahlqvist, 2001, s. 14-15).  

 Hällmarker har en speciell geologi. De kan ha olika karaktär främst beroende på 

berggrundsytans topografi, bergart, samt hur marken utnyttjas.  

Vårt område i Kalbjerga ligger centralt i ett hällmarksområde. Vid de tillfällen 

hällmarkerna legat över vattenytan har de omedelbart blivit utsatta för kemiska och 

mekaniska vittringsprocesser. Detta har flisat berggrunden i olika storlekar, där de större 

bitarna legat kvar i området medan de små bitarna svämmats bort, antingen ner i träsken eller 

i lägre profiler på hällmarken. De små bitarna blandas med kalkstensfragment och bildar 

vittringsjord, vilken ofta är mycket tunn, några decimeter som högst. Olika typer av 

frostmarkfenomen kan uppstå på dessa hällmarker. I norra delen av vårt område skådas detta 

tydligt, då det bildas tundrapolygoner. Fenomenet uppkommer då markskiktet fryser och tinar 

frekvent. 
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Figur 17. Tundrapolygoner på alvaret i norra delen av Kalbjergaområdet 

Till följd av dessa geologiska förhållanden har Fårö formats på detta specifika vis. Tunna 

jordlager, stora klapperstensfält och alvarmarker har inneburit att jordbruket och 

odlingsmöjligheterna på Fårö varit begränsade. Denna begränsning kan även idag ses i 

landskapet och då framförallt genom de oregelbundna åkrarna (Melefors, (2004), s. 107).   

Förr i tiden, i det gamla agrarsamhället, var det viktigt att man tog vara på allt som naturen 

erbjöd. Människorna på Fårö hade det svårt att överleva enbart på skördarnas avkastning, 

vilket resulterade i att de även tvingades sysselsätta sig med andra aktiviteter för att klara sig. 

Boskapsskötsel (som gick hand i hand med jordbruket) och fiske hörde till de vanligaste 

sysslorna (Martinsson, 2002, s. 81). Fram till slutet av andra världskriget var det inte alls 

ovanligt att männen var ute till havs medan kvinnorna skötte jordbruket och boskapen hemma 

på gården. Trotts att det var männen som i hög grad sysselsatte sig med strandbruk ansågs 

jordbruket ändå vara huvudnäringen (Ibid). Detta kan tydligt skådas i tidigare 

skatteläggningar, bland annat i 1653 års upplaga. En gårds värde avspeglades i hur mycket 

åker man hade, därefter arean på slåttermark, tillgång till ag, fiskeområde osv. (Ibid).  

5.2.2 Åker, äng och gödsel 

Utanför gårdens tomt låg åkern, som ofta var uppdelad i olika gärden. Åkern låg på den mest 

bördiga marken gården hade tillgång till. Under medeltiden kom rågen att ersätta kornet som 

det vanligaste sädesslaget (Cserhalmi, 1998,s. 97). På de magra steniga åkrarna kunde inte 

mycket odlas. Det som främst odlades med någorlunda god avkastning var råg och potatis. 

Eftersom åkrarna var så magra kunde de bara brukas vartannat år. Trots att åkrarna vilade var 

de fortfarande tvungna att underhållas, genom att bli gödslade (både med gödsel och släke) 
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och plöjda (Martinsson, 2002, s. 86). På Gotland och Fårö odlade man en gammal inhemsk 

råg som kallas gotlandsråg. Denna råg trivdes bra på Fårös magra, steniga jord men gav en 

dålig avkastning. Under ett normalt år kunde man räkna med att få "det tredje kornet" alltså 

tre gånger så mycket som man har sått. Idag på goda åkrar och med modern teknik kan man få 

ut trettio gånger mer (Martinsson, 2002, s. 90).  För att åtskilja åkrarna delades de ofta upp i 

långsmala tegar och markerade med en kant, som antingen kunde vara ett dike, gärdsgård 

eller stentun. Åkern brukades av bonden och avkastningen gick direkt till honom (Ibid., s. 

100). 

Ängen ansågs vara den viktigaste faktorn för ett fungerande jordbruk, som förankras 

tydligt i talespråket "Äng var åkers moder" (Martinsson, 2002, s. 82). Ängen var till för att 

låta gräs och andra örter växa fritt, som sedan slåttades och lät torkas. Slutprodukten blir hö 

och användes som djurfoder under vinterhalvåret. Bönderna gav sällan ängen någon speciell 

uppmärksamhet. Den varken såddes eller gödslades, utan allt fick växa fritt så bäst det kunde. 

För djur som hade svårigheter att beta under vinterhalvåret var ängen och dess hö oftast den 

enda möjligheten till föda (Ibid., s. 100). Åkern var i sin tur beroende av kreaturens gödsel för 

att bibehålla sin bördighet och ge bra avkastning (Martinsson, 2002, s. 82).  

De som bodde i strandsocknarna kunde späda ut gödseln från kreaturen med släke (havstång), 

något som än idag tillämpas av bönderna på Fårö. Där hautur (blåstång) är den bästa, och då 

framförallt den som kunde driva i land vid Sudersand. Utöver egna tillgångar till släke, hade 

tångtäkterna på Sudersand delats upp bland Fåröbönderna så varje gård fick en del som var 

direkt proportionell mot storleken på sin egen gård (Ibid., s. 82-84).  

De typiska alvarhedarna och enbuskmarkerna har spelat stor roll för bönderna på Fårö under 

historiens gång. Dessa klapperstenstäckta marker duger inte till någon odling, utan istället 

skickade bönderna ut sina får (och ännu längre tillbaka i tiden, sina getter) på markerna så de 

kunde beta. Vintern var den mest kritiska perioden för alla bönder, då de var tvungna att 

beräkna hur mycket vinterfoder som fanns samt hur mycket boskap som kunde överleva på 

det lilla vinterförrådet. Ofta beräknade man att varje djur skulle överleva med endast ca 50kg 

foder, vilket självklart är mycket lite, så för att hushålla med resurserna släppte man istället ut 

fåren på dessa marker. Enbuskarna fick en betydande roll ur två perspektiv. Det första var att 

fåren kunde äta något under vinterhalvåret utöver den lilla mängd de fick annars. Det andra 

perspektivet kommer av dess användning som brasved. Fåren åt enens barr och när grenarna 

blev kala tog människan hand om dessa, man torkade grenarna och använde det sedan som 

ved (Cserhalmi, 1998, s. 40).  

5.2.3 Bönder och djur 

Förr ansåg man att en bra bonde hade starka och feta hästar. Det bästa höet man fick gick 

oavkortat till hästarna, vars viktiga roll som dragare i lantbruket ansågs vara oersättliga. 

Nötkreatur var något varje Fårögård hade, dock bara ett fåtal (ofta 1-3) och de klassades inte 

lika högt som hästarna. Korna och ladugården blev kvinnornas områden.  

 Fåret kan emellertid betraktas som det mest betydelsefulla djuret på Fårö. De kunde 

beta på alvarhedar och enbuskmarker, vilket inga andra djur kunde. De marker som blev över 

till fåren efter man hägnat in tomter, åkrar, ängar och beteshagar blev deras betesmarker, inte 

sällan var dessa sämre marker som exempelvis alvarhedar och enbuskmarker. Eftersom fåren 
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fick stor frihet i sitt betande var det viktigt att märka dem. Varje gård hade sin egen 

signaturmärkning. På så sätt kunde får identifieras om de kommit på villovägar (Cserhalmi, 

1998, s. 92). 

5.2.4 Den agrara revolutionen 

Rubriken är en benämning för stora utvecklingar som genomgått i jordbruket. Termen syftar 

till förändringar och utvecklingar i bland annat odlingssätt och avkastning. Detta togs in till 

Sverige främst från Holland och England. Den agrara revolutionen hände i Europa under 

1700-talet, men ankom till Sverige först på 1800-talets början. Laga skifte ses som startskottet 

för den agrara revolutionen i Sverige. Tanken var att bönder som enskilt ägde stora 

jordmarker skulle kunna utveckla dem. Markanvändningen var den största förändringen. 

System som vallodling och cirkulationsjordbruk infördes. (Cserhalmi, 1998, s. 131). 

 

5.2.5 Jordbruket idag 

Modern teknik har varit en huvudfaktor i formandet av det jordbrukssamhälle vi har idag. 

Sedan 1930-talet har man i Sverige börjat använda sig av maskiner i större och större 

utsträckning. I jämn takt med att århundradet blev äldre blev också maskinerna större. De 

krävde större svängradie, samtidigt som de kunde avverka och rätta till skavanker som fanns i 

vägen för åkern lättare. Allt detta för att effektivisera jordbruket. Något som man också 

lyckades med. En högre produktivitet per hektar innebar att man inte längre behövde lika 

stora ytor som man behövde förr. Tidigare använda åkrar lät växas igen. Det var inte bara en 

högre produktivitet på markanvändningen, kossorna hade till och med en högre produktivitet. 

Vi producerade tillslut mer än vad vi faktiskt behövde, något som blev ett problem 

(Cserhalmi, 1998, s. 148).  

Allt detta kom i samband med den industriella revolutionen. Industrierna skrek efter 

arbetskraft och när det inte längre lönade sig att vara bonde flyttade man helt enkelt dit där det 

fanns jobb. Efter andra världskriget blev det allt vanligare att även mellanstora och mindre 

gårdar kunde ha råd med en traktor. Skördetröskan är ett praktexemplar på hur en maskin, 

styrd av en person ersatte ett helt arbetslag, med både människor och djur. Mekaniseringen 

innebar att arbetet gick snabbare. Detta innebar att landskapet förändrades ytterligare, till 

ännu rakare och bredare åkrar (Cserhalmi, 1998, s. 152).  



 

 

Figur, 18. (väster och mitten) är de enda åkrarna som är i aktivt bruk i Kalbjerga idag, bortsett från 

vallodling. Högra bilden - Gammalt tröskverk.. 

5.2.6 Igenväxningen av odlingslandskapet 

Betesdriften på magra marker har avtagit under den senare delen av 1900-talet. Detta som ett 

resultat av flera anledningar. Bland annat har lönsamheten att bedriva ett småskaligt jordbruk 

minskat. Till följd av att lönsamheten har minskat har även djurantalet minskat. Till en början 

går igenväxningen av tidigare beteslandskap sakta. Under de första åren efter upphörd betning 

kan området uppleva en ökad biodiversitet. Eftersom gräset fortfarande är kort kan samtliga 

växter gå i blom, även känt som ”den älskliga fasen”. Men så fort gräset hinner bli tillräckligt 

högt tränger det undan de kortvuxna växterna. Till en början går denna process långsamt men 

accelererar därefter. Tjockleken på jordlagret avgör hur snabbt denna igenväxning kan gå. Är 

jordlagret tunt kan ”den älskliga fasen” pågå under en längre tid. Efter en kortare period 

börjar även buskar växa fram på den tidigare betesmarken och inte långt därefter kommer 

tallarna. Många arter finner man enbart i odling- och beteslandskapet, men på grund av en 

undanträngning av andra större växter riskerar att bli utrotade (Martinsson, 2001, s. 46). 
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Figur 19. Ekonomisk karta som ger en överskådlig blick hur åkerbruket förändrats sedan 1940 och 

hur lite det brukas idag i Kalbjerga. Källa: Ortofoto. © Lantmäteriet, i2012/921 
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5.3 ”Framtiden ser inte ljus ut. Det här lutar åt att bli en Stockholmskoloni. 

Istället för att leva på djuren får vi leva på turisterna” – ett samtal med de 

som levat och brukat marken i generationer 

Vi befinner oss i köket hemma hos Bertil Broberg och hans hustru Elisabet. Samma kök som 

han enligt egen utsago föddes i för snart 88 år sedan. Under hela sitt yrkesverksamma liv har 

han varit lantbrukare och fiskare. Så var även hans far och farfar och farfarsfar o.s.v. Bertil 

har utan undantag bott hela sitt liv på gården och har således på nära håll observerat de 

demografiska, politiska och de naturmässiga förändringar som skett i närområdet. 

 Medan vi sitter och intervjuar paret, kommer deras son Benny förbi. Han är det enda av 

parets barn som fortfarande bor kvar på Fårö. Vi förklarar att vi gör en intervju, varpå även 

han sätter sig ned och deltar i diskussionen.   

Bertil förklarar att när han växte upp gick det får och betade överallt i området. Hans 

familj hade sedan generationer haft mängder av får, hästar, boskap och värphöns. Idag finns 

endast ett dussin hönor kvar, och deras ägg räcker endast till eget bruk. På vår fråga om varför 

fårbeståndet så kraftigt avtagit, svarar Bertil: ”Det är för dyrt. Man ska hundratals får om det 

skall löna sig”.  

När Benny växte upp hade familjen omkring 30-40 får och det var ingen som brydde 

sig. Nu är det fullt av kontroller och bestämmelser. Ingen brydde sig om man hade 10 eller 50 

får, men nu måste varje får kartläggas till förbannelse. De beräknar att man måste äga kring 

hundra får för att det ska vara lönsamt. Till detta behövs kostsamma maskiner och även stora 

mängder mark för att kunna föda det stora beståndet. 

Utifrån Bertils berättelser kan vi dra slutsatsen att den största politiska förändringen 

skedde efter det att Sverige gick med i Europeiska unionen 1995.  

EU har instiftat generella regler om allmänna djurskydd samt restriktioner rörande 

transport och slakt. Dessa är minimikrav och överlag är Sveriges krav hårdare än övriga 

Europa. Djurskyddsreglerna handlar överlag om att djuren ska förses med tillräckligt mat och 

förvaltas av personer som har kunskap och förmåga att ta hand om dem. Djuren skall 

dessutom få regelbunden tillsyn och inte hindras i sitt naturliga beteende så att det orsakar 

onödigt lidande. Det har även instiftats specifika regler rörande hanteringen av vissa djur som 

exempelvis grisar och värphöns. 

EU för även bestämmelser i syfte att förebygga djursjukdomar samt att förhindra att 

dessa sprids mellan unionens medlemsländer. Dessa regler gäller då försäljning av djur sker 

mellan EU-länder samt när de importeras från ett utomstående land. 

Bertil berättar att tidigare skötte alla sitt eget. Ingen brydde sig om hur många får eller 

kor någon annan hade. Inte minst staten. ”Allt var enklare”, säger han.  

Om jag en dag hade dragit upp extra mycket strömming, så var det bara att bege sig till någon av de 

sex handelsbodar som fanns på ön och sedan byta en låda mot andra livsmedel, såsom exempelvis 

kaffe. 

Bertil kan på rak arm inte nämna en enda positiv aspekt som EU-medlemskapet har fört med 

sig och då vi konfronterar honom med att det arbete EU lägger ned på att förhindra 

djursjukdomar ändå måste vara av godo, så tror han ändå inte att det i sin helhet är positivt. 
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Elisabet berättar visserligen om en bonde för många år sedan, som efter att några får i dennes 

bestånd insjuknat senare blivit tvungen att avliva samtliga. Emellertid har detta inte varit 

vanligt förekommande och sett till de kostnader som diverse tester för med sig är det 

ekonomiskt omöjligt att idag äga en mindre skock får. De berättar vidare om en bonde några 

kilometer bort, vilken är ägare av ca 150 stycken och inte ens han kan livnäras enbart på sina 

får utan måste även sysselsätta sig med annat. Brobergs hade vid ett tillfälle frågat honom om 

han skulle kunna förvalta deras sista antal får, men till följd av de nya bestämmelserna med 

öronmärkning och tydliga restriktioner, så vågade han inte till följd av att Brobergs får inte 

var kollade. 

 På jordbruksverkets hemsida går under rubriceringen ”får och getter” att läsa följande:  

För att dina får och getter ska må bra är det viktigt att du följer de djurskyddsbestämmelser som 

finns. Djurskyddsbestämmelserna sätter upp en lägsta nivå och talar om vad du minst måste göra för 

att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt. (Jordbruksverket) 

Bara bestämmelserna för stallmiljö innefattar tolv punkter där bl. a. halksäkert golv och rätt 

luftfuktighet är krav. Utöver detta följer även en rad bestämmelser, vilka tydligt klargör när 

fåren/getterna måste vara ute/inne. Emellertid är dessa bestämmelser ingenting i jämförelse 

med rapporteringen. Varje år är det lag att en ägare ska räkna sina får och getter. Uppgifterna 

ska sedan bokföras i vederbörandes stalljournal samt skickas till jordbruksverket. 

(Jordbruksverket) 

 Då ett får lämnar sin ursprungliga produktionsplats måste följande uppgifter fyllas i: 

 djurslag (får eller get) 

 från vilket produktionsplatsnummer djuren flyttar 

 till vilket produktionsplatsnummer djuren flyttar 

 datum för transportens avfärd 

 hur många får eller getter som flyttas 

Mottagaren ska sedan fylla i ett likadant formulär, men på punkt fyra istället skriva ankomst 

istället för avfärd. Ofta behöver även transportdokument skickas till förflyttningsregistret. 

(ibid.). 

 Många gånger är det otydligt vilka bestämmelser som satts upp av EU och vilka som 

bestämts av svenska staten genom jordbruksverket. 

Till följd av att det inte längre går några djur i Kalbjerga växer landskapet igen. Sly, 

enar och ungtallar har befäst sig på det tidigare så kala alvarsvegetationen. Benny uppskattar 

inte landskapsutvecklingen och blickar tillbaka mot den tid då fåren betade fritt över hela 

området. Han förklarar vidare att han precis kommit från ett annat område där det har satsats 

resurser för att bearbeta igenvuxen mark. Bearbetningen skedde där genom maskiner istället 

betning, vilket hade varit det naturliga sättet. 

Då vi frågar om de upplever att områdets jord är bördig skakar både Bertil och Benny 

på huvudet. De förklarar att den är mycket torr och stenig samt nära till berggrunden i de 

flesta områdena. Tidigare har de främst odlat potatis, men även morötter och spannmål i en 

mindre skala. Brobergs har idag inte kvar några åkerarealer och av deras tidigare marker är de 

flesta igenvuxna, medan de övriga används för vallodling, vilket innebär att det uteslutande 
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odlas vallväxter som senare används till djurfoder. Den viktigaste inkomstkällan kom istället 

från får och fiske. 

Vi visar dem kartan över det Kalbjergaområde vi ska undersöka och frågar dem hur 

många permanentboende som bor i området. Bertil räknar snabbt upp dessa, vars antal landar 

på tio stycken. ”Bara pensionärer”, säger Bertil. Till följd av att lantbruken centraliserats 

försvinner jobben och med dem även öns unga. När Bertil växte upp fanns det två skolor på 

ön. Idag står ingen kvar. Benny arbetar som allt-i-allo på fyra olika skolor runt om på 

Gotlands huvudö. Ibland är han vaktmästare, ibland fritidsledare och ibland personlig 

assistent. 

 – Det är inte frågan vad man vill göra. Det är frågan vad som finns att göra, säger han. 

Efter de äldres bortgång skall marken fördelas mellan barnen, vilket leder till att gårdarna 

styckas upp. Benny förklarar: ”Alla ska ha sin lott, så tillslut blir det bara små kolonilotter 

kvar, på vilka det är omöjligt att bedriva ett lönsamt jordbruk.” Då priserna under de senaste 

decennierna mångdubblats har sällan en part råd att köpa ut de andra. Dessutom är ofta den 

ekonomiska vinningen vid försäljning incitament nog. Detta resulterar i att marker styckas 

upp och säljs vidare. Köparna är ofta välbemedlade sommargäster som till vardags huserar i 

stockholmsregionen, vilka sällan är intresserade av att bedriva jordbruk utan istället begränsar 

sitt engagemang till tomtgränsen. 

 – Framtiden ser inte ljus ut. Det här lutar åt att bli en Stockholmskoloni. Istället för att 

leva på djuren får vi leva på turisterna, säger Benny och låter aningen bitter. 

 Angående framtiden kan vi endast spekulera, men att döma av den senare tidens 

utveckling skulle det vara överraskande om det finns en enda permanentboende i 

Kalbjergaområdet om tjugo år. 

Vi frågar dem hur naturlandskapet förändrats under deras levnadstid. Bertil skrattar då 

han pekar med armen rakt österut och förklarar att 6-7 kilometer in i skogen låg en skola där 

de på vintrarna kunde åka skridskor nästan hela vägen. Idag består samma väg av igenvuxen 

skog och enbuskmark. Han berättar vidare att de flesta insjöar har torkat ut och bildat 

hedmark, och även dessa också håller på att torka ut.  

För att på sikt begränsa den naturmässiga landskapsutvecklingen tror de svaret ligger i 

att plocka över fler betande djur. Emellertid betonar de att detta är en ekonomisk fråga då 

ingen anser det vara lönsamt.  

Bertil beklagar även att bestämmelsen om laga skifte, vilken trädde i kraft 1827, aldrig 

nådde Fårö. Laga skifte gick i stora drag ut på att varje bondes andel samlades och lades ut på 

idealfallet på en plats. Den jordägare som erhöll en andel med sämre jord fick då i 

kompensation en större areal. Det räckte med att en bonde i området yrkade för laga skifte för 

att det skulle sättas i bruk (Nationalencyklopedin). Fårö innehar fortfarande en stor andel 

spridda åkrar och Bertil menar att det skulle underlätta för lantbrukarna om åkrarna istället 

varit sammanhängande. Detta hade resulterat i ett mindre kringåkande och djuren hade kunnat 

hållas tillsammans. Han förklarar vidare att det dessutom behöver vara gärdsgårdar runt alla 

”småplättar”, vilka även de i införskaffande och underhåll blir kostsamma. 

 Vi frågar om det finns någon organisation som ser till så att inte områden växer igen. 

Bertil uttrycker sitt missnöje mot att ”de som sitter inne i stan och bestämmer” inte gör 
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någonting år saken. Benny berättar att det emellertid går att söka EU-bidrag för att själv gallra 

ur landskapet. 

– Men då måste man å andra sidan ha betande får, annars blir det inget bidrag, tillägger Bertil.  

Enligt de bestämmelser EU-rådgivningen delgivit på sin hemsida så står dessa fakta 

emellertid inte nämnt.  

När Bertil växte upp fanns det sex handelsbodar, när Benny växte upp fanns det tre och 

idag finns endast en kvar. Utvecklingen är inte positiv och Brobergs framtidstro är skeptisk. 

På vintern är det kolsvart och till följd av att majoriteten av områdets bostäder endast befolkas 

under sommarmånaderna är det under vinterhalvåret mörkt i alla fönster. 

5.4 Upplevelsen – intervjubaserad 

En av rapportens frågeställningar har utformats i syfte att utforska hur människor känner för 

landskapet, eller hur detta upplevs i Kalbjerga. Då detta avsnitt till största delen baseras på 

intervjuer kommer innehållet således bestå av flertalet subjektiva åsikter och uppfattningar, 

där intervjupersonernas mångfald berikat undersökningen med spridda perspektiv. Av de 

tillfrågade intervjuobjekten har samtliga presenterats tidigare i rapporten. Vissa mer 

detaljerade än andra. Det kommande styckets inledning kommer att behandla människans 

upplevelse av landskapet i Kalbjerga, vilken inleds med en kort summering av författarnas 

första uppfattning av områdets natur. 

Efter att först åkt vilse anlände vi till det område vi beräknade skulle vara Kalbjerga på 

torsdagsmorgonen. Det var inte särskilt kallt, men regnet låg i luften och den påtagliga vinden 

pinade våra ansikten då vi i hög fart cyklat längs landsvägen på väg mot vårt område. Ett 

område vi kom att lära känna mycket väl under de påföljande dagarna. Så plötsligt sprack 

himlen upp och solen kämpade sig fram, ungefär samtidigt som vi hade blickarna fästa mot 

den sluttning som både innefattar områden av gles vegetation som frodig skogsmark med 

höga träd. Vi kunde skymta någon åker som vid en första anblick inte såg ut att brukas, eller 

ens ha brukats på en lång tid, och ingen människa eller fordon störde bilden av ett solbetäckt 

landskap där den vilda naturen hade överhanden. 

Vid intervjuerna beskriver samtliga intervjupersoner naturen i Kalbjerga som ”fin”, eller 

i alla fall i liknande ordalag men samma innebörd. När intervjupersonerna ombeds att 

utveckla sina svar går det däremot att skönja vissa variationer kring vad som tilltalar just dem. 

Styrkan i att intervjua personer med helt olika kopplingar och relationer till Fårö i allmänhet 

och Kalbjerga i synnerhet ligger i den variation av kunskap, känslor och intryck som 

intervjupersonerna kan berätta om. Fredrik, som med marginal tillbringat minst tid på ön och 

dessutom huserar i nordvästra Kalbjerga med alvarsmark som närmsta granne uttrycker sin 

beundran över att Kalbjergas natur är vacker, men tillägger att den är det på ett sorgset vis. 

Hans exempel omfattar de vindpinade buskarna, den fattiga jorden där växtligheten får kämpa 

för sin överlevnad och på snedvuxna, höga tallar. När paret Mats och Pia som ägt ett 

sommarhus i området i 30 år frågas om naturen så påpekas det för dem den tråkiga 

utvecklingen med frånvaron av betande får som gör att Kalbjergas vidsträckta, vackra vidder 

långsamt växer igen. Detta skapar onekligen en intressant synvinkel till det Fredrik berättar. 

De berättar vidare att naturen har förändras under deras tid på ön, och de är överens om att det 

inte är till det bättre. En mer omfattande bild bidrar den pensionerade Bertil och hustrun 
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Elisabet med. Bertil har brukat jorden i området samt verkat som fiskare under hela sitt liv. I 

det huset där intervjun genomförs är Bertil född efter att hans far (Oscar, som förövrigt 

förekommer i en av Fåröböckerna) byggt huset, och där har han spenderat de snart 88 åren av 

sitt liv. Bertil ger inblickar till hur Kalbjerga tidigare såg ut, och berikar rapporten med sin 

syn på naturens och samhällets utveckling. Även Bertil lägger stor vikt vid den avsaknad av 

betesdjur som idag präglar Kalbjerga, och hur det påverkar landskapet. Ett exempel som blir 

väldigt konkret är hans berättelse om hur marken har förändrats i form av att enbuskarna har 

tagit över landskapsbilden då de ej betas på, och hur han som liten grabb (eller sork som det 

heter på gutemål) kunde åka skridskor nerför Kalbjergas sluttningar som visas i tvärprofilen 

ned till skolan belägen ett antal kilometer därifrån. Intervjupersonerna berör också det som 

tidigare slagit oss under veckan vid flertalet tillfällen, nämligen avsaknad på folk med allt vad 

det innebär. Paret Mats och Pia är – med undantag för sommarmånader och enstaka helger – 

permanentboende i Stockholm och framhäver stillheten och lugnet i Kalbjerga, och väljer att 

lyfta fram det som karaktäriserar området istället för det rent visuella i form av flora och 

fauna. Även Fredrik ser tystnaden som en styrka, medan Bertil och Elisabet däremot tycker att 

dagens område är dystrare, då alla hus förvandlats till sommarstugor, vilka står övergivna 

stora delar av året. Alla har sina preferenser, egna upplevelser och vad de anser är plus och 

minus med Kalbjerga. Fredrik tycker att det är synd att inte åkrarna brukas, medan Bertil som 

tidigare brukat jorden sitter inne på svar varför den inte längre brukas, och har sina egna 

lösningar och profetior på hur det blir med åkermarken i framtidens Kalbjerga som står att 

läsa i föregående avsnitt. 

6. Konsekvensanalys 

Vilket tidigare avhandlats så blir rapportens ambition att påvisa resultat på denna 

frågeställning aningen spekulativ och bör därför snarast ses som en hypotes om hur Kalbjerga 

eventuellt kan komma att se ut i framtiden. Den grund vi har för spekulation i detta stycke är 

som tidigare nämnt främst de observationer som gjorts i fält, via intervjuer och litterär 

uppbackning. 

Ingenting i denna rapport tyder på att betesdjur är något som inom den närmaste tiden 

kommer att införas, vilket innebär att markerna riskerar igenväxning. Markägarna i området 

är antingen till åren komna eller intresserar sig för en annan typ av markanvändning, vilket 

medför att Kalbjergas omfattande enbuskmarker riskerar att lämnas vind för våg och växa fritt 

oreglerat. Ett ljus i mörkret, eller i alla fall en öppning på den fronten om man nu så relativt 

objektivt man försöker se på problematiseringen av igenväxning är möjligheten till 

sanktionerade gallringsaktioner vilket ska finnas enligt hörsägen. I sådana fall är det en 

möjlighet att via yttre faktorer försöka att påverka landskapsförändringar, men om det blir 

gjort är ju givetvis inget som varken kan föreslås eller beläggas i detta stycke. Berört är även 

den ”kolonisering” av ön inklusive Kalbjerga som det sias om på sina håll och som på många 

håll och kanter blivit realitet. Arvstvister till anhöriga av framlidna eller åldrade Fåröbor kan 

mycket väl bli fortsatt påtagliga vilket medför att antalet permanentboende fortsätter att 

minskas till förmån för sommarboenden och fritidshus. Detta medför i sådana fall till 

landskapsbilden ett mörker, där ön utöver sommarhalvåret mer eller mindre är obebott.
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eca55276c80002043.html (hämtad 20/5-14) 

Jordbruksverket - Märkning, journalföring och registrering 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/farochgetter/markningjourn

alforingochregistrering/hurskajagrapporteraminadjur.4.7409fe2811f8e7990b88000123.html 

(hämtad 20/5-14) 

Gotlands turistinformation http://www.guteinfo.com/ (hämtad 19/5-14) 

Nationalencyklopedin - Gotland http://www.ne.se/lang/gotland/184390 (hämtad 19/5-14) 

Ingmar Bergmans officiella hemsida http://ingmarbergman.se/platser/f%C3%A5r%C3%B6  

(hämtad 18/5-14) 

Riksantikvariämbetet http://www.fmis.raa.se (hämtad 9/5-14) 

Statistiska centralbyrån www.scb.se (hämtad 18/5-14)  

Gotlands hemsida http://www.gotland.net/ (hämtad 17/5-14) 

Gotlands hemsida - Upptäck Fårö http://www.gotland.net/se-och-gora/arkiv/upptack-faro  

(hämtad 18/5-14) 

Muntliga källor 

Intervju med Benny Broberg 2014-05-13 

Intervju med Bertil Broberg och Elisabet 2014-05-13 

Intervju med Fredrik 2014-05-13 

Intervju med paret Mats och Pia 2014-05-13 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-jordbrukspolitik/EUs-regler-om-djurskydd-tillater-ett-EU-land-ha-hardare-regler-/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-jordbrukspolitik/EUs-regler-om-djurskydd-tillater-ett-EU-land-ha-hardare-regler-/
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/farochgetter.4.1cb85c4511eca55276c80002043.html
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/farochgetter.4.1cb85c4511eca55276c80002043.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/farochgetter/markningjournalforingochregistrering/hurskajagrapporteraminadjur.4.7409fe2811f8e7990b88000123.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/farochgetter/markningjournalforingochregistrering/hurskajagrapporteraminadjur.4.7409fe2811f8e7990b88000123.html
http://www.guteinfo.com/
http://www.ne.se/lang/gotland/184390
http://ingmarbergman.se/platser/f%C3%A5r%C3%B6
http://www.fmis.raa.se/
http://www.scb.se/
http://www.gotland.net/
http://www.gotland.net/se-och-gora/arkiv/upptack-faro


9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Namn? 

Hur är din relation till Fårö? 

Hur är din relation till Kalbjerga? 

Hur skulle du beskriva naturen i området? 

Vad tror du har präglat naturen i området? 

Vad tror du om områdets natur i framtiden? 

9.2 Landskapsklassificeringsstöd 

Integrerad landskapsklassificering Fårö 
Detta är en klassificerings- och teckenförklaringsstruktur för landskapskartor på Fårö. 

Kriterier för indelningen av landskapsenheter 1 - 6 är berggrund/jordarter/hydrologi/topografi 

med under-klassificering baserad på markanvändning/vegetation. Landskapselement i form av 

linje- och punktsymboler kan användas i alla landskapsenheter. Alla kartor ska presenteras på 

ett topografiskt underlag (DTM, topografisk baskarta med höjdlinjer eller ortofoto med 

minskad kontrast/saturation). 

Alla landskapsenheter (kartytor) ska vara i färg (det ska vara samma färg (utan toning) över 

landskapsenhetens hela kartyta och med lämplig transparens för att visa topografiska 

underlaget), linje- och punktsymboler ska vara i svart eller blå (hydrologi). 

Landskapsenheter (areasymboler i färg) 
1. Alvarochenbuskmarker (ljus gul) - sedimentär berggrund (motståndskraftig kalksten) 

exponerad eller med tunt (<20cm) jordlager (vittringsjord), hällmark som begränsar 

skogsutveckling (trädtillväxt). Öppet landskap med lägre procentuell andel buskvegetation 

(enar, låga tallar m.fl. arter), max 10% träd (tall). Topografisk högt läge på ön. Bete kan 

förekomma. 

a. Enbuskmarker, samma som ovan men med >20% enbuskar 

2. Agrarlandskap på tunna jordarter (mörk gul) - sedimentär berggrund (motståndskraftig 

kalksten) med täcke av vittringsjord eller svallsediment. ). Öppet landskap med lägre 

procentuell andel buskvegetation (enar, låga tallar m.fl. arter). Topografisk högt läge på 

ön.  

a. Betesmark 

b. Skog 

3. Agrarlandskap i topografiska sänkor (mörk grön) med finkorniga jordarter (lerig 

morän, svallsediment), kopplad till tidigare vik-, sund- eller sjömiljöer, mosaik med 

blandad markanvändning: 

a. Betesmark 

b. Odlingsmark 

c. Skog 

d. Inte i bruk 

4. Agrarlandskap i topografisk höga områden (ljus grön) med grovkorniga jordarter 

(klapper eller grovt svalgrus), mosaik med blandad markanvändning: 

a. Betesmark 

b. Odlingsmark 

c. Skog 
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d. Inte i bruk 

 

5. Agrarlandskap på märgelberggrund (s. Fårö) (mellan grön) - sammanhängande 

agrarlandskap i lerig morän, topografisk sänka med våtmark Limmorträsk och sjö 

Dämbaträsk, mosaik med blandad markanvändning: 

a. Betesmark 

b. Odlingsmark 

c. Skog 

d. Inte i bruk 

 

6. Akvatiska miljöer 
a. Öppet vatten/sjö (ljus blå) 

b. Våtmark (beige) 

7. Kustzonen 

Erosionskuster (berggrund) 

a. Berggrundskust v - nv Fårö (Norsholmen, Langhammars, Digerhuvud, osv.) 

brant, djup vatten, ofta med klappervallar/klapperfält, klintar, raukar och 

erosionsplattform, hög vågenergimiljö,topografisk udde 

b. Berggrundskust n Fårö (Tellevika, Ekeviken), svag lutande, grund vatten, ofta 

med flyttblock, finkornig jord med vegetation upp till vattenlinje, låg 

vågenergimiljö, topografisk vik 

c. Berggrundskust Fårösund, med vegetation/skog upp till vattenlinje, låg 

vågenergimiljö 

d. Berggrundskust sö Fårö, strandvallar, klapperfält, små eller inga raukar, smala 

eller inga plattformar, mindre eller inga klintar, topografisk udde 

 

Avlagringskuster (sediment) 
e. Klapperkust n-nv Fårö, strandvallar, hög vågenergi avlagringsmiljö, topografisk 

vik 

f. Finkorniga sediment kust sö Fårö, låg lutande kust, låg vågenergi 

avlagringsmiljö (släke) i topografisk vik,  

g. Sandstrand (t.ex. Nordersand, Sudersand) med dynorparallellt med kustlinje, 

topografisk vik 

 

h. Avanäskust (ingen detalj) 

 

8. Avanäs (ingen detalj) 

 

Landskapselement (linje/punkt symboler) 
1. Geomorfologiska former(svart) 

a. Kustplattform, pall 

b. Rauk 

c. Klint 

i. stor >2m  

ii. liten <2m 

d. Strandvall 

i. Litorinavall 

ii. Strandvall allmänt 

e. Flyttblock 

f. Sanddyn 
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g. Litoraldrift riktning 

h. Lineament – förkastning, djupa sprickor 

i. Kalkblock 

 

2. Jordarter (svart) - polygoner 

a. Mineraljord 

i. Klapper > 5cm 

ii. (Svall-)grus 2mm – 5cm 

iii. Sand 20μm– 2mm 

1. Svallsand (marint) 

2. Flygsand (eoliskt) 

iv. Silt och lera < 20μm 

v. Moränlera 

vi. Gyttja, märgellera (< 2μm) 

 

b. Organisk jord 

i. torv 

 

3. Hydrologiska former (blå) 

a. Bäck 

b. Dike/Dräneringskanal 

c. Vät (= liten grund våtmark) 

 

4. Topografiska former (grå) 

a. Höjdlinje, ekvidistans 5m alt.  

b. Höjdpunkt (m.ö.h.) 

 

5. Antropogena former: fornlämningar, infrastruktur, bebyggelse, osv. (svart) 

a. Gravhög, stenrös, förkristen 

b. Grav, kristen 

c. Skeppsättning 

d. Kalkugn 

e. Tjärdal 

f. Kalkbrott 

g. Väg 

i. Asfalt 

ii. Grusväg (bilväg) 

iii. Stig 

h. Bebyggelse 

i. Byggnader 

ii. Ruin  

iii. Fyr 

i. Kvarn 

j. Hamn, brygga 

k. Stenmur  

l. Fastighetsgräns 

m. Naturreservatgräns 


