
 
 

 
 

M o T E T M E L L O M B Y O G L A N D 
r 

De beste jordbruksområdene finner vi ofte i byære strak. Dette kulturland 

skapet er spesielt verdifullt, ikke bare som produksjonsressurs, men også 

fordi det er viktige områder for rekreasjon og friluftsliv; granne lunger . 

 

B Y E N S P I S E R M A T J O R D A ! 

 
Motet mellom by og land fortoner seg ofte kaotisk. Press på arealer og 

stort behov for byggegrunn forer til at byen eter seg usustematisk innover 

fruktbare jordbruksarealer . Det åpne, storskala-landskapet på ARHUS-MALA 

m5ter byen dramatisk i en vegg av blokkbebyggelse. Her er ingen naturlig 

overgang mellom by og land. 
 

Den store furua derrper dette inntrykket. Vegetasjon kan skape mer 

naturlige grenser og redusere "sjokk"-virkninger av bebyggelse i åpent 

. landskap. 
 

Furua er også et blikkfang som skaper spenning og variasjon i det monotone 

landskapet. 
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U R L O M M E N 
 

Myd:et av innehå llet i denna LOMMEN hand lar om motet mel lan två delar: av 

KULT1JRLANDSKAPET . Motet me llan stad  och  land . Detta år  också  ternet  for årsmotet ,  

3om också   f yl ler   en   stor  del  av   nurm:ets   utryrrme .  OMSLAGSBI LDEN,   som sk ildr.ar en 
,J U5rmed lad  k onfrontat ion  rnellan  tåtbebyggelse  och  odlingsbygd   ar  hamtad   frår.  e,1 
br oschyr  som år  gjord  i  Telemar ks  f ylk e . 

 

Når  Kar en  McFar lane  anrralde  sig  som  med lem  i  f orbundet   bif ogade  hon  en 

utst5.lln ingsk ataloq . Den år  från  en  fotoutstalln ing  Kar en  hade  i  Hei ne-Onstad 

K unstsent er 1987. Mot iven ar bynara . Landsk apet ar Kolsås och K olsåstoppens 
branta sidor f inn:; of ta med i  f dnden  av  Karens  f angslande  bi lder . LOMMEN tyck te 
det  passade  att  gåra  ett  k lipp  ur   k atalogen  just   nu .  Vi  hoppas  vår   pr imi t iva 
f arglosa r epr oduk t ion k an  f 6rmed la nå.got  av Kar ens k onstnårssk ap. 

 

Magne Br uun, som skr ivit den ena av J.:atalogens art ik lar , år pr of essor i 

landskapsark itektur  vid  Norges  landbruksh6gsk c, le  på  As . Rober t  Meyer ,  som 

skr ivit den andra , år  en i k onst-  och  f otok r etsar  k and  lårare och  skr ibent  . 

Om v i låter 6resundsbr on byggas bl ir den  mer  bynar a  an det 

mesta och  k orrrner   dramat isk t  att  f orstar.k a  oresunds  kar ak tår 
av  k u J.t m: landskap . Det  k an  bli  f or  myck et av det goda  od.se . 

 

Om f oretaget skr iver f or f attar en och med icine dok t or n P C 

Jt)t"si ld : "Har tycks det var a mo jl i·,;t att skrapa i hop 15 - 20 

rni1 jarder f or  ett  pr ojek t  i  ,Sresund . Vi H:et  pr ojek t i den 
stor leksordn inrJen  ar  mest  lonsamt  och  angelaget  på  sikt : 
en  br o som  inte f 6rbat t r ar  mi 1j,5n och  som nga  f inner  on&::ig 
-   eller  en  anordn ing  som  br omsar  ostersjons  d6dspr ocess?" 

 

Vj_r f ormands boganmeldelse, som år en k r i t isk gransk n ing av påståendet om Danmar ks  

ekologiska  k r is v id  den  nyar e  t i.dens  intr ade,  har  också  en  intr essant k oppl inq  

t i ll det  bynar a . Det  galler  bonder na  på  Amaqer ,  vars  minnes landskap en 

eventuell oresundsbr o k ornner att utplna . "Om rran bor  på  JIJnaqer  och  odlar  såd  på 

all sin  åk er , k.:m  dår  lik val  aldr ig  ha  uppstått  någon  ek ologisk  k ris .  Dår  har 

rren   alltio  haf t  storstadens  latr in  att  tillgå  -  od:så  under   oår  !" 
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Latrinets betydelse frærgår aven i den anrnålda vastgåtadagboken. Johannes 

Larsson Staaf skriver exenpelvis den 13 i Maie rrånad, 1869: "Sjort putråtjosel." 

Pudrett år manniskans fasta och flytande avfåring uppblandad med torvstrå. 

Torvmullspudrett uppskattades sårskilt inom trådgårdsodlingen. Också andra 

dagboksanteckningar understryker behovet av godsel; den 14 i Julius månad, 1856: 

"Slag i mosa, så lagt konposer." Konposten var vid denna tid ofta en blandning 

av slask, lov, sopor, godsel och torvjord. 

 

Vinjettbilden på detta uppslag anknyter till tiden. Den år en variant på 

forbundets symbol från Olaus Magnus "Historia Om De Nordiska Falken", som forsta 

gången trycktes i Rom 1555. F Vermehrens målning heter "Fårehyrde på hede" och 

år från 1855. "Lonmen" , herdevåskan, finns tillsanmans med herdestaven hagt 

under vånster arm. Hånderna år upptagna av att binda en strurrpa. Bindgarnet 

hanger i ett nystan vid vånster axel. 
 

Den våstjyska heden har av dem från storbyn ofta betraktats som improduktiv, 

nåstan som "ørken". Får hedens bander var dock heden nog så betydelsefull. 

Viktigast var den som fodermark. Betesarealeri;ia var betydande, men hår håmtades 

också vinterfoder liksom brånsle och torv som drygade ut åkerns viktiga godsel. 

Monstret år allmant. Det återkorrmer också i artiklarna och de fantastiska 

bilderna i vår senaste årsskr ift, NORDISK BYGD : Folk och landskap i Bohuslån. 
 

Gunnar Rosqvist hanterar till vardags bevarandefrågor på Jordbruksverket i 

Jånkåping. Gunnar tar i en tånkvård artikel om odlingslandskapets fåglar upp det 

storskaliga beteslandskapets utomordentliga betydelse for 1 ivskraftiga 

fågelstanmar. Ju mer naturliga gråsmarker landskapet innehåller, desto båttre 

mår de flesta av de som bebor det. Den som vill veta mer kan ta vara på 

erbjudandet om deltagande i motet om ''Fåglar och betesdrift" i Pau, med bl a en 
utflykt till franska och spanska Pyreneerna. 

 

Kom också till cdenås i sorrmar och var med i forbundets intressanta kurs dår 

fårelåsningar om det aldre odlingslandskapet varvas med praktiska 6vningar i 

lieslåtter, utfårder och slåttergille med ganmaldags mat och annat trevligt. 

Studera annonsen litet långre in i LOMMEN. Missa inte heller det spånnande 

årsmotet. Ta med hela familjen, slakt och vanner till en långhelg i ett 
ljuvligt landskap mycket nåra Norges storby. 

 

Vi låter den genialiske tecknaren Jørgen Mogensen avsluta med en dagsbild från 

det idylliska danska jordbruket. Serien om Lillemor och poeten dåk fårsta gången 

upp i tidningen Politikens såndagsbilaga den 8 januari 1950. Sjålv år Jørgen 

fodd 1922. LOMMEN tackar får många trivsanma år och gratulerar på 70-årsdagen! 
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DET AR BUSSIGT ATT 
lANTBl?tJKARE:  SVENSSON  VII.I. 

VISA  MIG  SINA   GRJSAR ! 

- 

NE J,F'OETEN, DET GR NOG 
INTE ATT KLIA DE S(,11\ NAS 

SARNA BAKOM DRONEN •.. 



c 

Third European Forum 
on 

Birds and Pastoralism 

Ecology,Economy and 
Prospects in 

Agro-pastoral Systems 
 

 

 
The themes of thls conference ore lntended to 

promote lnteractlve dlscusslon between 
ecologlsts. conservatlonlsts. economtsts. 
developers. farmers. policy-makers - lndeed all 
who shore concem for the envlronmental quallty 
of the countryside. Our focus Is on the blrds whlch 
live In areas whlch are lnfluenced by agro-pastoral 
systems of agrlcutture - I.e. where llvestock are 
grazed ond where crops are grown Inconjunction 
wlth the use of pastures. 

The conference wlll be held at the University of 
Pau In south-westem France. clQSe to the 
Pyrenees. Our hosts wlll be the Centre de Blologle 
des Ecosyståmes d'Altltude. andthere wlll be a 
fleld excurslon lnto the Pyreneean mountalns. 

There Is awlde range of accomodatlon In and 
around Pau. lncludlng camp-sltes as weli as hotels 
and we can provlde Information relevant to thls. 

The conference fee Is f50.whlch lncludes teas 
and coffees during the meetlng. the fleld 
excurslon. prlnted Abstracts of the papers and o 
copy of the Proceedlngs. 

Poster presentatlons wlll be welcome at the 
conference. as on extenslon to the formal 
presentatlons. as weli as videos. The conference 
wlll be conducted malnly Inthree languages - 
Engllsh, French and Spanlsh. 

 

to be held at 

C.B.E.A. 
University of Pau, 

France 

20th - 24th July 1992 
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Monday 20th Juty - 
. Arrlvals and Reglstration·from 17.00 - 19.00 

Tuesday 21st Juty - 
08.30- 10.00 Reglstratlon 
10.00 -  13.00 Ecologlcal aspects 
13.00 - 14.30 Lunch 
14.30-  18.00 Ecologlcal aspects 
20.00 - Posters. videos. etc. 

Wednesday 22nd Juty 
10.00- 13.00 Economlc aspects 
13.00-  14.30 Lunch 
14.30- 18.00 Human Ecological aspects 
20.00- Posters. videos. etc. 

Thursday 23rd Juty 
Reid Excurslon to French and Spanish Pyrenees 

Fr1day 24th Juty 
10.00 - 11.30 Prospects for the Future 
12.00 - 13.00 Plenary Discussion 
13.00 - 14.30 lunch 
14.30 - 15.30 Formulation of Recommendations 

It you would like to take part Inthe Thlrd 
European Forum on Blrds ond Postoralism. please 
complete the reglstratlon form opposite ond send 
It (preferably wlth your conference fea of f50) to:- 

Prof. David J. Curtls, 
E.M.U., • 
Oeportment of Biology, 
Palsley College, 

High Street, 
Palsley PA1 2BE, 
Scotland. 

 
 
 
 
 
 
 

Vour reglstratlon wlll be conflrmed by returnof 

post and furthar detalls sent to you at a later date. 

Organlsed jolntly by Centre de Bfologfe des 
Ecosystemes d'Altftude (Dr. Claude Dendoletche). 
Envlronmental Management Unff of Pafsley 
College (Prof. David Curtls) and the Jofnt Nature · 
Conservatlon Commlffee (Dr. Erle Blgnal). 
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F A G L A R I O D L I N G S L A N D S K A P E T 

Gunnar Rosqvist 
 

Till odlingslandskapet råknar jag hår 

rrarkslag som åker, betesrrark, ång, hage 

och hårt betad utmark. I tiden år grånsen 

satt någon gång i tidigt 1800-tal. Med 

ett sådant perspektiv kan det vara rim 

ligt att anse att sanma samhållskrafter 

styrt jordbrukets utveckling som idag. 

Man kan då också såga att det år sarnna 

process som ligger bakom landskapets om 

vandling under denna tid. Från hela peri 

oden finns goda skriftliga belågg på 

foråndringarna inom jordbruk, landskap 

och fauna. 

 

 

 

Ladusvalan hor 

liksom hussvalan 

till gårdsrniljon 

dar husen ger 

ersattning for 

klippbranterna i 

svalornas natur- 

liga rniljo. 
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Odlingslandskapets fågelfauna 

Till odlingslandskapets fågelfauna råknas 

alla fågelarter- som kan håcka och foroka 

sig långsiktigt med hjålp av de resurser 

som forbåttrats genom produktionen i 

detta landskap. Hit råknas också arter 

som år beroende av att boet finns inom 

odlingslandskapet, trots att fodosoket 

sker någon annastans. Med denna definiti 

on hor ca 172 arter eller 70 % av den 

svenska håckfågelstamnen till odlingds 

landskapet . I artlistan finns en del ar 

ter som inte långre forknippas med jord 

bruk. I åldre litteratur finns dock klara 

belågg for sambandet. 
 

Ett bevarandel kan formuleras: 

"Alla arter som spontant upptråder inom i 

Sverige forekorrmande miljoer skall kunna 

fortleva i livskraftiga populationer". 

Av praktiska skål bor nog tidsgrånsen 

bakåt såttas till ca 100 år. Under hela 

denna period har rran haft sarrma principer 

for våxtodling och djurhållning. Fågel 

grupper som går att fora till ett visst 

odlingssystem bor vara sårsk ilt intres 

santa att skydda. 

 

Från skyddssynpunkt kan odlingslandska 

pets fåglar delas in i tre grupper: 

A. De som kraver sårsk ilda åtgårder. 
B. De som kan bevaras med hånsyn. 
C. De som inte kraver några åtgårder. 

A. Hår återfinns arter som funnits vål 

representerade i  nga  eller  samtliga 

agrara kulturlandskapsregioner. Nu år det 

så endast i någon region eller  ens det. 

Exempel  år vit  stork och kornknarr men 

aven brushane och kårrsnåppa. Hår år det 

fråga om arter vars overlevnad  inte kan 

tryggas inom dagens jordbruk. Hår år ett 

lmedvetet bevarandearbete inom odlings- 

reservat med direkt riktat artbevarande 
nodvåndigt. Livskraftiga populationer 

skall finnas kvar åtrninstone någonstans i 

landet. 

 

B.!norn ett hånsynsfullt bevarandeinrik  

tat jordbruk finns mSjligheter att behål 

la fågelarter som inte år så exklusiva 

men som åndå haft sin henortsrått inom 

jordbruket i flera lantbrukargenerationer. 

 

Gruppen kan delas. Forsta delen år kåns 

ligast. Stora hånsyn ste tas om den 

skall finnas kvar aven i framtiden . Det 

galler sådana arter som tofsvipa, stor 

spov, ladusvala, sånglårka, sådesårla och 

stare. Målet bor vara att denna typ av 

arter skall finnas i livskraftiga popula 

tioner i landets alla agrara kulturland- 

skapsregioner. 

 

For den andra delen år skyddet oproblerra 

tiskt . Det galler fåglar som koltrast, 

talgoxe, lovsångare och skata som aven 

har andra miljoer, som lovskogar, parker 

eller villatrådgårdar, att håcka i når 

odlingslandskapet foråndras. 

 

C. Åven gruppen som inte kraver åtgårder 

for bevarande kan delas. I den forsta 

hamnar problemfåglarna. Det galler korp, 

kråka och stora sar. De kan vål utnytt 

ja ett intensivodlat rnodernt landskap. De 

år ståndiga hot mot ågg och ungar till 

nga arter som vi vill bevara. 

 

Den andra delen bildar "nedlåggningsar 

terna". Det år fåglar som pungmes, grås 

hoppssångare, rosenfink och nåktergal. 

Var och en år representanter for olika 

faser i overgången från jordbruksrrark 

till tåt slyskog. Det år trevliga fåglar 

men rran skall ha klart for sig att de 

sjunger om ett jordbruk under avveckling . 



 

'" ' 
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Fåglars livskrav 
Vår odlings fåglar år soo och rorliga . De 

har hag kroppstemperatur och de kan inte 

lagra någon storre mångd nåring i kroppen. 

De ooste ståndigt ha tillgång till mat. 

Svålten år en fågels normala dodsorsak. 

 

Genom att flyga och kunna hitta kan fåg 

lar låmna en miljo som sviktar och flytta 

till en båttre. Många arter kan dessutom 

lått stalla om sig från t ex insektsdiet 

till sockerrika bår med hagt energinne 

håll. Men ingen fågel kan bryta ner cel 

lulosa. Flyttning, ruggning och framfor 

allt håckning staller extra krav på nå 

ringstillgången. Under några veckor ooste 

ungarna ha en overdådig tillgång till 

låttsmålta insekter eller andra soodjur 

av rått sort och storlek. 

 

Den naturens nåringsexplosion som fåglar 

na kraver år kort och sarrmanfaller med 

den tid då våxterna år spada och insek 

terna har som mest larver. Då arbetar 

fåglarna på heltid med att mata sina soo. 

Bo och nåring ooste finnas nåra varandra 

om det hela skall fungera. 

 

Odlingslandskapets fåglar har två strate 

gier for att rn:)tstå hot mot avkornnan. Den 

ena består i att gornna boet i en snårig 

buske, i ett trådhål eller liknande så 

att en boplundrare inte kemner åt detta. 

Den andra år att lågga boet så oppet att 

den hotande lått upptåcks och ger flykt 

m5jligheter. Detta kraver god flygforooga 

av foråldrarna, skyddande fårgm5nster hos 

ungarna och ett vål kamoflerat bo. 

 

Skenbart obetydliga foråndringar i land 

skapet kan påverka insektstillgång och 

skydd under den korta håckningsperioden 

och innebåra genorrqripande effekter på 

fågelfaunan. Med ståndigt misslyckade 

håckningar dor en art ut. 

 

Den gamla goda tiden 

I det aldre odlingslandskapet fanns arter 

fr,cn tundra, sUipp, bergstraJ.:ter ocr: ur 

skogarnas storm· och brandfålt. Sådana 

ekosystem ar r ika på insekter som fåglar  

na kornner åt . Slåtter  och bet:ande djur 

g}nnar ratt sorts insertsfauna  for fåg 

larna. Vegetationen bl ir låg och ortrik. 

Den solvarm:1 ITBrken okar produktionen  a.v 

storrc insekter och andra kryp som också 
blir latta att kornna     i den snaggade 

Gårdsmil jan 

Hår korrrner basfodan från spillsåd och 

godsel. Husen ger bra boplatser. Miljon 

liknar bergstrakter i viss oon.  Hår håc-· 

kar bergsfåglar som hussvala, kaja och 

svart rodstjårt. Skordespillet skapar via 

råttor och moss mat for t ex kattuggla 

och berguv. 

 

Det storskaliga inågolandskapet 

Blandningen av åker och nårmast trådlosa 

slåtter- och betesmarker liknar en stapp. 

Nåringsbasen år fråræt markinsekter. Hår 

finns miljon  for kornknarr, rapphona, 

sånglårka, håmpling och steglits. 
 

Mader och sidvallsangar 

Dår inågoståppen nåra grunda sJoar och 

vattendrag går over till slagen och betad 

våtmark finns en Jamn kortgråsig milj6 

med inslag av gjyttjeområden. Den år inte 

olik tundralandskapet. Hår finns utryrrroe 

for vadare som tofsvipa, storspov, brus 

hane och kårrsnåppa. I var sin del av 

landet hor aven stork och sådgås till 

miljon. 

 

Grunda sjoar 

I grunda sjoar håller slåtter och bete 

undan vassen och skapar en kortvåxt 

starrvegetation. Hår skapas i en milj6 

som l iknar stappsjons plats for simånder 

som rta, skedand och stjartand men aven 

for :c;umphons och doppingar. 

 

Det sooskaliga inågolandskapet 

Mosaiken av åkrar, ångar och beten med en 

del buskar och tråd men med kort hållet 

fåltskikt liknar c:n blandning av stapp 

och lovskog i unga skeden. Med mark -- och 

l6vi:1sekter som basmat trivs faltsparvar 

som kornsparv, gulsparv och ortolansparv 

men också sångare som tornsångare och 

artsångare, sootrastar som buskskvåtta 

och stenskvåtta. Åven representanter for 

andra artgrupper som goktyta, grongoli ng 

och ormvråk finns hår. 

 

Betesskogen 

Sved jebruk, bete och avver1'.ningar går 

trådsk iktet glest och håller faltsk iktet 

lågt. Betesskogen liknar naturliga brand- 

fålt. Buskfåglar som rådhake, jårnsparv 

och trådgårdssångare samt den glesa sko 

gens trådpiplårkor, trådlårkor och dub-· 

belt.rastar  utnyttjar tillgången  på  låv 
och ffi3.rk insekter. Når tråden helt saknas 

nerksvålen. . 
-:.: 

  ,,,. 

som i 1jungheda:r. , alvar och skaryårdar 

ttivs också stenfalk, orrar och ångspip 

lårkor. 
 

6 
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Marknadslåget foråndrar fågelfaunan 

Under perioden 1789 till 1864 avvecklades 

den feodala regleringen av jordbruket. 

Bonderna fick fritt forfoga over sin pro 

duktion, kapitalet, marken och arbets 

kraften. Eventuella overskott fick inves 

teras dår det passade. Produktionen bor 

jade anpassas till rådande marknadslaoe. 

Det fanns likheter mellan tidigt 1800-- tal 

och sent 1900-tal. 

 

Till en borjan expanderade ett extensivt 

jordbruk som byggde på utnyttjande av or - 

ganiskt bunden våxtnåring. Från utmarks  

beten och sltterho fordes via kr eaturen 

våxtnåring till magra åkrar. Odlingslar1d  

skapet fick sin storsta utbredning någon  

sin med en enorm ekologisk variation i nom 

en helhet från gårdstomt till utmarksbe 

ten. Systemet var inte uthålLigt. Det be- 

visade missvaxtår nr:-h   f,:1t t i gdorrepropl n,. 

 

Genom omlåggning ti ll våxelbruk  korn od 

lingssystemen i balans. Jordbruket kunde 

fada  en våxande befolkning  och levrera 

kapital och arbetskraft  for landets in 

dustrialisering. Når den naturliga vege · 

tationen inte långre var basen i livsme 

delsproduktionen overgavs  ångar och ut 

marksbeten. Idet åkerdominerade landska 

pet levde odlingens fåglar  i det spi 11 

som en bristfc3ll ig odlingsteknik CFi\ ' 

 

Efter andra vårldskr iget korrrner handel3 - 

q6dsel, mekaniser ing, kemisJ.: bekårnpning, 

driftgrensspecialiceri ng osv. Flera rrark  

slag forsvinner och rrd dem fågellivets 

f6rs6rjningskållor. Forandrad odl ingstek - 

nik med intensivare jordbearbetni ng, okad 

g6dsling, annat utså.de och kemisk bekarnp  

ning liksom fårre betesdjur och rationel  

lare g6dselhanter ing gav mindr e insekts- 

når ing från ogrås och rrark. Alla forånd -· 

ringarna leder till såmre skydd och mins  

kad tillgång på fada for fåglarna. Allt 

f.3.rre arter får plats i de f6renklade 

odlingssystemen. 

 

Bevarandeåtgårder 

Som for bråhundra år sedan ::;tr jordbr u 

ket nu infor en avregler ing. Det år åter 

nedlåggningen som blir det :;tora hotet 

mot odlingslandskapets få.glar. Hotet 

skårps av att fåglarnas ursprungsmi 1joer 

också. ar hotade. 

 

Man kan sarrm3.nfatta utseendet på de hota 

de arternas landskap. Det ar ett landskap 

dår ett lågvuxet fåltskikt dominerar ve- 

getationen. Såvål ohåvdsarter som alggrås, 

 

 

 

 

 
 

Rosenfinken sjunger 

om landskapets for 

fall. Fågeln ar 

trevlig, men vi 

skall ha klart fcr 

oss att den liksom 

pungmes och nak 

tergal represente 

rar "nedlaggnings 

arterna". 

 

 
hogstarr och vass som en vål uppvuxen 

::.;pannnBlsgr,3da år alltf6r h6ga. Sarman· 

,hangande tråd - och busksk ikt f6rekonmer 

fnte. For skydd mot predatorer ræste det 

6ppna landskapet ha en viss minsta ut 

bredning och av når i ngsskål får det hel  

ler i nte vara for uttorkat. 
 

Djurhållning med betesdrift kan ge los 

n ingen. Ju mer   :;p:asTIB.rker laridc:)·.apfct  orn 
fattar desto båttre. Ju st6rre andel na 

turlig grasmark des.o gynnsarnm.::;_ re for L · 

q·l l ivet. Ju fr iare vidder destu battre. 

Som e.xernpel kan na.mnas  att ,,Lwspov mye · 

ket sållan håckar i områ.den car den 6ppna 
vidden år mindre an  100 hektar. Br&, 

:-.i ngs irnpedirnent som åkerholnBr, snBvå.gar, 

stengårdesgårdur och  diken hojer kval itrn 

p. den åkerITBrk ::::. om ingår . Det år en for  

del om beteslandskapen innehåller elle.r 

grånsar ti ll ti ll sjoar och våtma.rker. De 

senare skall också vara betade . 

 

På 9ården iir d et  viktigt att . ter :=;kapa 

håckplatser fo.r exernpelvis svalor, katt 

uggla och tornfalk på ekonomibyggnaderna. 

 

 

 

 
 

Utan mulbetade snaggade grassvålar 

lar det bli fattigt med brushane 

spel de sena vårdagarna. 
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I tidningen Politiken ger  Piet Hein med 

sin GRUK Dannark ett senkornnet existens 

beråttigande. "Bron knyter Danmark till 

Norden och Norden till resten av Europa. 

Kopenharnn blir en knutpunkt i det euro 

peiska jårnvågsnåtet och kollektivtrafi 

kens stållning stårks." Man  kan andå 

fråga om resurssloseriet, forandringen 

av landskapet och fororeningarna år var 

da detta. 

 

Styrelsen for Nordiska Forbundet for 

Kulturlandskap har informerat Folketing 

ets trafikudvalg i Danmark och Riksda 

gens trafikutskott i Sverige om den dju 

pa och vålgrundade oro for vad effekter 

Det finns alternativa forslag får Scan 

Links forbindelse mellan Sverige och 

Danmark. I forsta 6gonblicket verkar en 

led rnellan Helsingborg -- Helsinger vara 

sjålvklar. Avståndet dår år ca 4 km mot 

ca 17 mellan Malmå - Kopenhamn. Vatten 

djupet år dock upp till 40 meter i f6rs· 

ta fallet mot maximalt 8 meter i det se  

nare. Detta gar att det anses relativt 

billigare att bygga en bro mellan Malme 

och K6penhamn. En sydlig forbindelse ger 

också hegre trafikunderlag. Det stora 

djupet i norr gar det svårt att ventile  

ra en biltunnel. En jårnvagstunnel anses 

vara enda realistiska forbindelsen dår. 

na av en bro over oresund kan medfora,    
och som en stor del av forbundets rned  

leITT1Er gett uttryck for. 

 

Broplanerna våcktes denna gång av Volvo 

chefens dram om "Scan·-Link". Volvo vill 

vara mer ån en bilfabrik; ett korrmunika 

tionsforetag. En saITT1Enhångan de motorvåg 

från Oslo till kontinenten år en av fo 

retagets kåpphåstar. Bit for bit har 

projektet lobbats fram. For varje bit 

som byggs okar trycket på ett fullbor 

dande. Genom forhandlingsplanering på 

binationell nivå åmnar regeringarna in 

fria GyllenhaITT1Ers dram. Beslutsunderla· 

get forefaller partsfargat. Forutsått 

ningsl6sa utredningar och breda diskus 

sioner hade rimligen gett mer fortroende 

for de agerande. 

 

Det faktum att brobygget kornner att ska 

pa 42 000 manarbetsår fram till sekel 

skiftet betyder i dagens situation myc 

ket får att objektiviteten vid miljokon 

sekvensanalysen blir ganska subjektiv. 

Vågen mot en ekologiskt hållbar utveck 

ling blockeras på mer ån ett satt. 

ALTERNATIV. Kostnader i miljarder kronor. 
 

1. Helsingborg-Helsinger 

Jårnvågstunnel 1 spår, kostnad ca 3,5 

2. Malmå-Kåpenhamn 
a Motorvågsbr o 4 banor, "   " 6,0 

b Jårnvågstunnel 2 spår, "   " 9,0 

c Våg- & jårnvagsbro, " " 12,0 Kombi 

nationen 1 + 2a ger billigaste f6r- 

bindelsen bilvåg/jarnvag, kostnad ca 9,5 
 

 

 

 

Får overslagsber,'.:i.kningar borde skillna 

derna i pr i:: mellan alter:nati ven kunna 

galla. Armars finns det åtskilligt att 

saga om kostnad:.:;berakningen . Den år låg. 

Enbart ett påslag får rantekostnader h6- 

jer sumrnorna med en fjårdedel. Kostna  

derna får allt kompletteringsarbete som 

behåvs for att g6ra forbindelsen anvand 

bar skall också till och en massa annat. 

Man har heller inte genomf6rt precisa, 

trovårdiga och sarnordnade undersåkningar 

av f6rhållandet byggekonomi och miljå 

kostnader i de olika alternativen. 

o R E S U N D S B R O N 

Kelvin Ekeland 
 

At blive Sveriges Tysklands-bro 

er faktiskt alt der kreves 

så at Danmark ikke mer skal tro 

vi ligger her forgeves 

Å  R o V E R F L o D I G 



 

Genom att en bro hånrnar tillfårseln av 

salt bottenvatten från Kattegatt till 

åstersjon  andras saltbalansen dår i ne 

gativ riktning . En foråndrad vatten 

stråmning  genom åresund medfor således 

allvarliga konsekvenser får åstersjåns 

redan ytterst åmtåliga ekologiska system . 

De senaste årtiondenas forcerade indust 

rialisering  i åsteuropa har 6kat till 

forseln  av nåringsåmnen och gifter till 

åstersjån . Långa perioder med låg syre 

halt i havsvattnet , ett minskat vatten 

utbyte och  lagre salthalt kornner obån-· 

hårligt att forvårra tillståndet. 

 

En fordjupning av havsbotten kan kanske 

reducera skadorna, men det år inte 

undersåkt om detta medfor andra skador. 

Inget talar dock emot detta . Man vet att 

det under broarbetet korrmer att ske en 

mycket stor spridning av sediment i hela 

åresund till stor skada for bottenfloran 

och djurlivet som år beroende av denna. 

 

En jårnvågs- och motorvågsbro korrmer att 

medfora en betydande hojning av lands 

vågstrafiken . Bron skall enligt planerna 

klara 55 000 bilar per dygn . Miljåanaly 

serna bygger på en trafik med 6 500 bi 

lar per dygn . Då behovs inte motorvågs 

standarden . Hår spåkar drårrmen om Scan 

Link. I 16nndom planeras det for en 

tyngre trafik an man vill tala om for 

allmanheten . 

 

Danmark år med i EG. EGs regler kraver 

att allmanheten skall koITm3 till tals. 

Den danska lagen om 6resundsbron anses 

tveksam bl a genom trafikministerns ratt 

att sjålv godkanna åndringar efter fol 

ketingets beslut . Har Danmark handlat 

mot EG--reglerna kan frågan dras infor 

EG-domstolen. 

 

Bron skall inte betalas med allmanna me· 

del utan av dem som anvånder den . Jårn 

vagsbolagen anslår en klumpsurnna och 

varje bilist betalar en broavgift . En 

hog avgift ger låg trafik och en låg av 

gift ger hog trafik . Brobolaget skall ha 

ratt att bestånrna priset efter korrmersi  

ella principer. En avgift på 40 kronor 

har beraknats ge storst intåkter . Detta 

ger minst sex gånger hogre biltrafik an 

man kalkylerade med i miljoanalysen. I 

praktiken kornner broavgiften att bli så 

låg att jarnvagstrafiken konkurreras ut. 

"Talet om oresundsbron som en jårnvågs  

satsning blir då en ren bluff !" skriver 

tidningen L md. Bropengen borde åtmin 

stone motsvara priset for en farjebil· 

jett, det vill saga ca 160 kronor. 
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Tar man i betraktande att fororeningen 

per personkilometer får jarnvågstrafik 

år upp till 80% lagre an får personbilar 

och att energiforbrukningen ar cirka 50% 

lagre med tåg an for bil, verkar det av 

Ilånga skål obegripligt att man i så hag 

grad missgynnar den kollektiva trafiken. 

Denna kunde prioriterats genom att an 

låggningen skett som en borrad jårnvågs 

tunnel for biltåg. Byggexperten Leif 

Tollerup på Siab sager i en tidningsin 

tervju att byggkostnaderna for en jårn 

vågstunnel med allt som kråvs for en 

biltågslosning blir 20-30% billigare an 

den beslutade bron . Kalkstenen under 

oresund ar bra att borra i, varken for 

hård eller for los. Och underhållet kos 

tar sakert mindre an halften. Påverkan 

av sno, is, saltvatten och vind blir mi  

nimal . Såkerheten och tillgångligheten 

. t hogre med en tunnel. Dessutom elimi 
neras den kraftiga stigningen som tågen 

ooste klara på hågbron. Det sparar inte 

obetydligt med energi . Avskrivningstiden 

blir också langre for en tunnel. 

 

Med en tunnel loses också Finlands och 

6vriga 6stersj6staters problem med stora 

transporter genom 6resund . Den finske 

statsministern har ju deklarerat : "Ingen 

vet vi lka behov som visar sig i framti· 

den . Det ar till ingen nytta om t ex 

Danmark nu erbjuder ersåttning , for det 

år en fråga om en principiell rått till 

fri genomsegling ." 

 

Det kan vara intressant att notera att 

en s k citytunnel planeras i Malm6 - 

från centralstationen till brofåstet vid 

Limhamn och att bron avslutas på en 

konstgjord 6 mellan Salthalm och Kastrup 

dår trafiken fars ner i en tunnel under 

Drogden med mynningen något norr om 

Kastrups flygplats. Varfor i Herran3 

namn inte tunnel hela vågen? 

 
Betråffande motorvågens stråckning  over 

Amager bor observeras att de stora  bo 

stadsområdena i Tårnby konroer att få en 

ljudbelastning på långt over  65 dB,  en 

ljudstyrka  som vid vind från nordvast 

dessutom blir forstårkt  av  flygbuller 

från Kastrup. Till detta korrmer de om 

fattande skador luftfororeningarna åstad 

korrmer  på kulturminnen av olika slag. 

Sett från  kulturlandskapets  synpunkt 

kommer  skadorna av trafikanlåggningen 

att bli våsentliga for Tårnbys del. 

 

Trots laget nåra Kopenhamn har ffi:in i 

Tårnby lyckats bevara en kulturhisto 

riskt vardefull landbygdsmilj6 i område- 



 

 

 

 

na norr och våster om medeltidskyrkan. 

Den arkitektoniskt sett vårdefulla Hal  

linggård, uppford av overintendenten 

Michael Halling 1788, ste rivas liksom 

en rad vålbevarade lantarbetarboståder 

Erån 1700- och 1800-talen. Forutom att 

kulturmiljon helt slås sonder komner en 

stor del av det ovriga området att drab 

bas av en rrassiv ljudfororening. Langre 

vasterut kommer motorvåg och jarnvag 

att brutalt skara av det fredade området 

på Vestarrager, vars rekreationsvarde 

blir helt spolierat. 

 

Våstra Skåne konmer att drabbas på ett 

liknande satt. Dessutom kommer 1rangder 

av grus och sten att krå.vas. Uttaget 

av dessa rvaror komner att ge stora 

skader på landskapet långt från sjålva 

bron. Planerna på att oppna en ny berg  

takt på Soderåsen (som enligt en annan 

sektor av samhållsplaneringen skall bli 

nationalpark ), ar långt gångna. Behovet 

av sotvatten for betonggjutningen år ett 

annat problem. 

 

Sveriges basta åkerjord finns i våstra 

Skåne. Den borde bevaras for odling av 
fodoamnen. De ytter1 igare vagar och den 

bebygqelse, som f6ljer med en bro, hind  

rar detta och foroder samtid igt ett av 

Sveriges aldsta, kontinuerligt brukade 

kulturlandskap. 

 

 

 

 

Broar - cx::h aven tullbroar - 

har inte alltid blivit de 

lysande affarer som deras 

finansiarer dromt om cx::h 

kalkylerat med. I den stora 

marknadsekonomin något 

vasterut ar tvartom miss 

lyckandena så vanliga att 

de ar stående inslag i 

magasinens skamtteckningar. 

Nord iska Forbundet for Kulturlands J.:ap 

har den bestårrda uppfattningen att en 

fast forbindelse over oresund ar 6ver 

fl6dig. Den moderna sjofarstekniken kan 

betydligt båttre losa den svenska och 

tyska industrins behov av varuutbyte, 

exempelvis genom 6kad kapacitet på far 

jerutten Trelleborg - Sassnitz . En be  

svarlig och onod ig omvåg over Danmark, 
med broar over oresund och Fehmarnbælt, 

kan varken vara Sveriges, Tysklands 

eller Danmarks intresse. Dessutom fore 

faller forvi:intningarna på ett stort ek ,J 

nomi skt uppsving, koncentrerat t i 11 en 

orestad på Arnager och omkri ng Malmo, att 

vara starkt overvarderade. 
 

Skall det trots allt bli en fast f6rb:. 

deL,e me llan ::;ver ige och Darunark, år en 

jårnvagstunnel for bi ltåg mellan  Hel -· 

s inqi5r  och Hel'.> ingborg utan tvekan den 

mest mi ljovånliga och ekonomiska losnin· 

gen. Det ar obegr ipl igt att detta alter  

nati v har spelat en så liten roll i  den 

korta debatten om oresundsforbindelsen. 

I fall det absolut skulle kravas en for  

bindelse  mellan  Kopenhamn och Malmo, 

hJ ·-1dar Nord iska Forbundet for Kulturland  

skap på  det bestårrdaste, att det enda 

godtagbara alternativet, med hansyn t i11 

m lj,5, ekonomi oc1 såkerhet,  år en  bor 

r ad   tunnel under:, ,resund, vi lken fort  

satter under Arnager till motorvaq ssyste · 

met vid Avedor e . 

 

 

 

 

 

 

- Jag for min d el tyck er att d en liknar en gullviva . 

(teck n ing Rober t l,:,q) 
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V Å S T G o T S K A   A L L H O G E D A G B o C K E R 4 

Johannes Larsson Staaf: Dagbok från Borgunda och Stenstorp 

Tolkad av Ake Carlsson. Vårgårda 1991. 90 sidor. 

 

Johannes Larsson Staaf foddes 1817 och 

dog 1896. Han var son till soldaten Lars 

Staaf och hans hustru Ingrid Larsdotter. 

Han blev faderlos som 12-åring. Uppvåx 

ten skedde på ett torp två kilometer 

oster om Borgunda kyrka i Skaraborgs lån. 

En dalgång skilde soldater och hjon från 

de jordågande i kyrkbyn. Pojken Johannes 

från soldattorpet gifte sig 1845 med 

Kajsa Andersdotter, dotter till bonden på 

Stora Brunnsgården i Borgunda. Ar 1850 

arrenderade Johannes och Kajsa Lilla 

Bredgården i Borgunda. Dår borjar hans 

dagboksanteckningar "nuårsdagen" 1854. 

Ar 1862 flyttade familjen till grannsock 

nen Stenstorp och Skattegården Ranstad. 

Dår kan hans verksamhet foljas nio år i 

dagboken. Den slutar i augusti 1871. 

Johannes kopte 1874 en ny gård, Narra 

Trådet i Halna socken, någon mil från det 

våxande samhållet T6reboda vid Gata kanal 

och stambanan. Kajsas far hade dott två 

år tidigare och formodligen var det arvet 

efter honom som gjorde kopet mojligt. 
 

De korta, precisa dagsnoteringarna ger en 

levande bild av Johannes tillvaro. Kåns 

lor och ståmningar ber6rs inte alls, åndå 

ramar de in varenda liten anteckning. 

 

Efter ett tiotal noter ingar om korning 

med bakar, brader och tirrmer till Ranstad 

i januari och februari 1861, kornner en 

bekraftelse  av vad som skall ske  den 14 

mars: "Låmnat bort gården". Den 19 står 

det: "Att Stenstorp betalt den f6rste k6- 

pesilingen på gården". Aret som foljer år 

stravsamt med skatsel av jordbruk  på två 

stallen samt nybygge och  markforbattring 

på Ranstad. Johannes glådje kånns når han 

t ex skriver, "Snekare inret lella stuga, 

stall och faghus" den 30 juli, eller hans 

vemod bakom,  "Axion på stugan", den 20 

september. Den 6 mars  1862 var det ny 

auktion. Trots  vaderleksrapporten år 

ståmningen nu låttare och tillfredsstål 

lelsen lyser fram: "Axion, sålt for 333 R 

32 or, start yrevader". Tre dagar, 13, 19 

och 24 mars, har samra notering:  "Siort 

flatesaker". Den 6 april står det:"Betalt 

dett sista på gården". Triumfen anas! 
 

De 17 årens anted:ningar ger en inne 

hållsr ik bild av tidens bondeår i denna 

9-el av Sverige. Man komner mycket nå.ra en 

helt vanlig månniska. Dagboken ger också 

ett vårdefullt tillskott till kunskapen 

 

 

 

 

Nils Forshed har på omslaget tecknat en 

tidstrogen bild av 1840-talets landskap i 

Gudhem, en socken i grannskapet. 

 

 
om v,'3stgotadialekterna. Tomas Sikstr6ms 

inledning och de avslutande ordforklarin 

garna gar texten begriplig aven for dem 

som inte har något vastgataspråk som 

rnodersm l. 

 

En kort "abesararrGa": 

ANDSDRÅNG tillfållig jordbrukshjalp i 

bråd tid, BLANKORN   korn och havre, 

DUNSTAK = bottensyll, FARATIE'P = gasel i 

fårkåtte, G6STA = godselstad, HoR = lin, 
JOLA = begrava, KROK = årder, LIM -= kalk, 
MALTSÅ =     korn, OM = ugn, POLL = storar 

som låser takhalm,ROSTADIKE = tackd ike av

 enr is eller skårvsten, SKARSTEN 

grånssten, TOLEJOL -= potati sjord, UDD == 

oxtom, Weckel "' vicker, AMA IAT = avslaget 
(om sad), .SKAR = dr<.1gd jur. 

Kelvin Ekeland 

 

De våstgotska allmogedagbockerna kan be 

stallas frn Ake Carlsson, Siene 5334, 3-

-  44 700 VARGARDA.  Telefon 0322-- 641 38. 
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D E N D A N S K E R E V O L U T I O N 1 5 0 0 - 1 8 0 0 

Thorkild Kærgaard : En økohistorisk tolkning 

København 1991. 441 sider. Illustreret . 268:- kr. 

Antaget som doktorafhandling ved Historisk Institut, Kq,benhavns Universitet. 
 

Tillokkende ser den smukke bog ud med  et 

omslag, der Jengiver C L F Messmans male 

ri af København set fra Valby Bakke 1850. 

Det næsten nye stenkulsfyrede damptog på 

vej mod byen gennem kløvergrønne marker . 

Bogen handler om, hvorfor Thorkild Kær 

gaard tror , at Danmark så sådan ud i 1850 

i stedet for at ligne en ørken . 

 

Der er ialt 234 sider tekst med facts og 

andre oplysninger samt en række menings 

tilkendegivelser , der tager udgangspunkt 

i, at det drejer sig om økohistorisk 

tolkning. Det frerrgår tidligt i bogen , at 

den tolkning skai føre til en anden op 

fattelse af de årsager , der gjorde Dan 

mark til et landbrugsland i balance end 

den, man hidtil har haft . 

 

Med  megen intensitet trækkes en  række 

tolkninger ned over hovedet på den usikre 

læser allerede  før bevisførelsen er gen 

nemført. Detaljere i den del af bogen nå 

lades uomtalt , de fører for vidt . Hoved 

slutningerne , derimod , skal have deres 

korrmentarer : sandflugtens, forsumpningens 

og ressourceforbrugets ødelæggende virk ·· 

ning stillet  op  over for kløverens og 

stenkullens frelsende velsignelser . 

 

Sandflugt er ubehagelig og lokalt ødelæg  

gende . Men Kærgaard viser selv, at ondet 

var af begrænse udstrækning , der endda 

med held blev bekærnpet de fleste steder . 

Muldflugt fra hvilende marker med sand 

bund nævner han ikke . Jeg ville tro, at 

det var en meget dyrere kalamitet . 

 

Kærgaard nævner skovrydning som årsag til 

forsumpning. Men så undrer det mig , at de 

største vintervåde lavninger ifølge tro 

værdige kort fra ca 1730 lå netop i Nord 

østsjælland, hvor også de største og 

bedst fordelte skovarealer lå. 

Ingen kan vel tvivle om, at man brugte 

rigelikt træ, særligt af det gode tørrroer . 

Men det var jo ikke hugsterne i sig selv, 

der ødelagde overskovens store trær . Det 

var den manglende fred for græssende dyr, 

der hindrede træernes opvækst. For øvrigt 

har onde tunger nævnt , at det var kvæg 

pesten, der reddede de danske skove . Og 

desuden ville b(pnderne give pokker i her 

remandens overskov, når han blot havde 

sin egen vidstrakte , produktive underskov . 

Bonden vidste godt, hvordan man passede 

på skov : skovens opvækst kunne til enhver 

tid sikres med hegn . Det gjorde man fra 

1781 med Kronens skove, og det frerrrnede 

hurtigt trævæksten . Det skete tilsvarende 

for de private skove efter 1805-forord  

ningen, men virkningen sås først mange år 

senere . Først i 1874 blev den sidste pri 

vate skov indfredet . 

 

Heldigvis medførte ikke engang alle øde 

læggelserne tilsarrmen nogen hungersnød 

til trods for befolkningen s fordubbling i 

perioden . 

 

At man i tiden 1500 til 1800 gerne ville 

have haft mere gødning , er det mange vid 

nesbyrd om - hvilken landmand ønsker ikke 

at øge sin produktion? Nogen udmarvning 

af jorder langt fra byerne var der nok 

også  tale om mange steder . Men bortset 

fra lokale vanskeligheder  har  man ikke 

hidtil tænkt på nogen konkret krise . Det 

mener Kærgaard imidlertid , at der  var . 

Han mener også, at den blev afhjulpet med 

den nye afgrøde kløver . Tidspunktet for 

kløverdyrkningens fremkomst og  for, at 

den blev almindelig, er allerede anført i 

1923  i en bog om de danske markukrudters 

historie . Kløverdyrkningens udbredelse i 

detaljer i Danmark har dog vist ingen un 

dersøgt . Den er helt vist på  fire kort, 

der viser øget udbredelse fra spredte 

grønne klatter i 1775 til en helt grøn Ø , 

Fyn; i 1805. Over det øvrige land breder 

kløverdyrkningen sig  ikke ret hurtigt . 

Men i de opgørelser, der er lagt  til 

grund for kortene, ser det  ud til, i 

hvert fald i nagle tilfælde, at hvis der 

en gang er dyrket kløver , så angives det 

også på alle følgende kort uden nye belæg. 

På den nåde kan man jo let få kløveren at 

brede sig. 
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Diernæs landsby ved Fåborg med den h<J)j e ræjer iskorsten dorninerende i mis1ten . 

 

Der kan umul igt have været nogon økologi sk kr ise. M..sk e   f.=it tigc::lom, .i k ke 

kr ise . Bonden v id:::.te  qodt hct,enqenes værdi. Høets afq<!)rende rol le  bestod i , 

at det befordrede en masse næringsstoffer fra udITBrken ti] indmarken ved at 

gå igennem dyrene og blive til g<J)dning. 

 

Kærgaard hævder i())vrigt,  at det er kul- 

turkl())ver. Det er det jo f 0r s, vidt, når 

man dyrker den. Men at fastslå typen af 

planter, som blev dyrket ±or 200 år siden, 

og af hvilke man ikke har den mindste 

rest, tør i hvert fald ingen botaniker. 

 

Endelig er der stenkullene, der kunne er · 

satte brænde. Gjorde de nu også det? Ved 

år 1811 angiver Kærgaard, at under 3% af 

brændslelsforbruget omregnet til b())ge 

brænde var stenkul. På det tidspunkt var 

skovene efter hans egne beregninger svun 

det ind med en gennemsnitsfart af en pro 

mille om året gennem 300 år. 

 

De nævnte 300 år betegnes meget vittigt 

som "dansk revolution" , vel til samnen  

ligning med den naget hurtigere og blodi -· 

gere franske. Alvorliqt sagt skal det vel 

betegnes evolution.  Ingen akutte sejre, 

men man overlevede,  man klarede  sig. 

Måske fattigdom, ikke krise. 
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Og hvorfor så det? .Jeg tror, at det 

skyldtes de utalliqe, omfangsrige o,; vel 
drevne h4>enge. Ikke 3lene var h()) det e- 

neste værdifulde v inter foder i de tider, 

og man dyrkede det ikke . Det var natur  

enge og hvilende marJ.:er, som kl0.r ede den 

sag. Men h())ets afg())rende rolle bestod i, 

at det befordrede en m3sse næringsstoffer 

fra udmarken til indmarken vad at gå 

igennem dyrene og blive til g<J)dning. Det 

er derfor, at man siger: "eng er agers 

moder". Alsædebrug - al jord under plov 

hvert år - kan alene baseres på r iglig 

g<J)dning, hvilket vil sige gode h<tienge. 

Så er det lige meget,  om h(tlengene drives 

i fællesskab, eller de er udsk iftede til 

enkelte ejre. Det er også lige meget, om 

Kærgaard kan lige bønder, herremænd eller 

husmænd mest. Men det er til gengæld ikke 

lige meget, om man bor på Arrager og dr i · 

ver alsædebrug, for der har ffi3.n altid 

haft lalr in fra storbyen - også i uår. 

Der kan umuligt have værc L nogen ,-pk o  
logisk krise . 



 

 
 

 

K U L T U R L A N D S K A P 

Fotografi av Karen McFarlane 

 

I E N 
 
F O R S T A D 

 

Kar en McFarlanes motivkret s er et sent 

ralt område hvor folk tr ives hvor de 

har organisert seg og sine liv ut fra 

private 6nsk!=r og behov. Hun har utelatt 

menneskene som bor der , og i stedet kon 

sentrert seg om deres fysiske verden. Og 

den betrakter hun som en k ilde til inspi  

rasjon hvor hun har hentet de formale 

elementene for sin visuelle lekenhet . 

 

Hun blander fonner, farger og volurner med 

hverancre -· og fryder seg over kontr :1ste 

ne . Bi ldene vitner også om meislykket es· 

tetikk. Om trå.der , stolper ,Jg skilt som 

er tankelost plassert på de forunderligs  

te steder, i klaser ell·r forlatt og 

glemt i ingerurannsland. Jeg synes jeg ho 

rer en befr fonde latter langt inne i 

bi ldene. 

Robert Mt>yer 
 

Kol:3å.s er på nange ooter et typisk norsJ.-: 

forstadsoråde - boligfelt med villaer og 

hager for det meste, er ikk e dette nokså 

hverdagslig og heller uiteressant? Sant 

nok kansJ.-: je, men det er her vi finner 

vårt meget omtalte nærmi lj6 som vi med 

full rett har vært så opptatt av i senere 

år, både på offentlig og mer pr ivat hold. 

De omgivelser vi bor og ferdes i til dag 

lig synes rett og slett hverdagslige for 

de fleste av oss, eller de blir det etter 

som tiden gå.r. Kvalitetene, verdiene i 

nærmiljoet blir vi forst klar over  når 

noen truer med å ta dem fra oss. Eller 

nå.r noen trekker dem frem i lyset og vi 

ser oss hva vi har ... 

 

Kameraet i den observante fotografens ånd 

kan bokastaveli g talt sette nærmiljoet i 

fokus.  Det slår rarrme om verdier og kva-- 

1 iteter vi ellers ikke enser. Det kan vi  

se spor etter utviklingen og histor ien på 

stedet og fremheve egenart og stedsfolel  

se - identitet, som det heter nå.tildags. 

Kameraet kan vise oss hvordan naturen 

korraner inn melleom husene og årstidene 

,;eksler utenfor vinduene våre.  Men  det 

sjor oss også oppmerksom på trivial iteter, 

rot og skjemmende innslag som kunne vært 

unngått  med omtanke for enkelhetene  i 

planleggingen  av omgvelsene rundt oss. 

Jungelen  av ledningsstolper  uten orden 

eller samnenheng , virvaret av  sk i lter, 

parker ingsplassenes tristesse ·- vi merker 

det ikke til daglig når vi gå.r forbi, men 

kameraet avslorer det uten blygsel. 

Magne Bruun 
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L  I  E N O C H S  L  A  T T E R  Å  N  G  E N 
 

199 2  års k ur s i  l ie-·lård  och  angsskot=:el    f or laggcr  aven  i ,  r  slt t.er '5vr, i:iqar i,3 

t i l l några av Våstergot land s mest i ntr essanta :::: lått erangar . En av dem iir vi:1 ·· r 

otsangen  på Va.ster gårdens  garde  i 6denås  sock en  två mi 1 soder  om Al in·1ss . 

( N i ls Forsheds akvar ell åter f inns r eproducerad  i f arg i bok en ".i\nqar " av 

Ekstam, Ar onsson, Forshed, SNV-LT, 19 88 . Dår besk r iv:s ocså Vaster <Jrdcns gar de 

och andra 6vningsobjek t i text . ) Ut om prak t iska ovn ingar inneh llcr k ur sen f o 

relåsningar   om det  aldr e  odl ingslandskapet ,  slåttergille,  garrmaldag3  rrathå ll 

n ing m m. 

 

Kursledning: Ake car lsson , tel 0322 641 38. 

I ngerrar  Zachr isson,  tel  0 322 - 500 9 5 . 

 

Plats: 6denas  ca  2  mi l  soder  om  Al ingsås . 

 

Tid: 23 - 26 jul i 1992. 
 

Logi i   grupp .  Någr a   båddar    i   pr ivat f ami lj er .   P lats   L:ir   t alt   och  h ,_:::::.vagr: . 

 

Kursavgift: Ca  SEK  800 : ··,  med  mat  och loq i. 

 

Anmålan :  Senast  15 ma j  1992, 

t ill I ngerrar   Zachr i:c:son,   Fl   2524 Heræ jo, 

S-441 96 ALINGSAS . Te}  0 322  ::,00  9 , . 

 

Arrang5rer :  Nord iska  For bundet   f 6r K u ltur landsk ap, SNF::::. lansf6rbund    1  Nar r a. 

och  S6dra  Alvsborgs  lån  och .::denås  Hembygdsf.::ir er,ing . 

 

 
Vålk omna  t i 11 en  gemyt lig, pr akt i3k och v ik ti] k urs dår hela f ami ljcn '· J.'.. an 

delta  med  sarrma  intr esse! 

 
Dr oj  inte  med  anmalan . 
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V I T R I V E S B E S T 

Arsrnotet 1992 i Oslo 

N  A  R V I E R M A H G E 

 

Nå er det på tide igjen  å samle tankene 

mJt et nytt og givende årsrootearrangement: 

Skal jeg holde et godt foredragi Oslo i 

ffi3.i, så nå jeg nok kontakte Kjell Sandaas 

snarest.  Husk det! Skal alt bli bra, nå 

beslutninger tas  og planlagte handlinger 

gjennomfores. Denne påmeldingen er bin 

dende, og du forplikter forbundet ved å 

s1 J a, men gjor det likevel. Vi trives 

best når vi er ffi3.nge. Og billig er det 

også for 3 dager i Oslo med alt inkludert 

for bare Nkr 1.600.-. Som du  nok ser, 

har prisen gått opp Nkr 100.- siden sist, 

men det  er dessverre n6dvendig. Om dere 

vil ta barnene med på motet vill vi prove 

og få et spesialpris. 

 

Prograrrmet blir spennende, og det er det 

jeg skal berette om nå. 

 

Torsdag 28 ffi3.i blir et åpent fagseminar 

med en rekke iviterte foredragsholdere i 

tillegg til forbundets egne (håper vi). 

Hovedteffi3. står fast 

- DE'T BYNARE KULTURLANDSKAPE'T - 
men det er også plass til foredrag som er 

mer generelle eller spesielle. Dessuten 

blir det en foredragssesjon på 16rdag 

morgen også, men da ikke som en del av 

det åpne fagseminariet, skjent alle som 

6nsker kan delta. 

 

Planlagte foredrag er bl a, Christian 

Keller (professor i arkeologi ): synspunk 

ter på hva et kulturlandskap egentlig er, 

Mette Eggen (amanuensis i landskapsarki 

tektur): eksempler på hagen (pryd/nytte) 

som element i kulturlandskapet, Vidar 

Asheim (Norsk institutt for jord- og 

skogkartlegging) : utvikling av en ny type 

kulturlandskapskart, Elisabeth Karen 

(Norsk Landbruksmuseum): beretning om be 

varing av gamle husdyrraser og Røyne 

Kyllingstad (arkitekt): tanker omkring 

bygdene og kulturlandskapets fremtid. 

 

Prograrrmet er ikke ferdig utarbeidet og 

fastlagt ennå, så det er ikke for sent å 

melde på sin egen "kjeppehest". 
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Ekskursjonene vil foregå i det helt bynæ 

re kulturlandskapet i Maridalen (et av 

Norges pilotprosjekter til Europarådets 

kampanje i 1988 sanmen med Akerselva Mil 

jopark ) og kanskje S6rkedalen. Vi vil 

folge en "gradient" fra kulturlandskap 

(les: jordbukslandskap) I BY gjennom det 

BYNARE pg innover i Nordffi3.rka til det mer 

MARGINALE med tidligere svedjebruk og 

Finnebosettning. Forhåpentligvis får vi 

tid til å se på gamle setre og Finneplas 

ser, de ffi3.nge t6mnerfl6tningsanleggene, 

de r ike myrene, slåtteengene, friluftsli 

vet, flerbruk av skog og rekreasjon og 

turisme. 

 

Vi tar oss også tid til en årsrootemiddag 

i skogen, på Ullevålseter. 

 

Den kortere ekskursjonen tar oss til 6s- 

tensj6vannet; et helhetlig jordbruksmilj6 

med gamle storgårder, gravhauger, Konge 

vei,  internasjonalt ber6mt bunndyrfauna 

og fugleliv, midt inne i bebyggelsen. Her 

på Abilds6 Nordre ble Norges andre land 

bruksskole opprettet og  Europas forste 

husmorsskole! Mer enn 60.000 mennesker 

har 6stensj6området som sitt nærmiljo, og 

konfliktene er naturligvis ffi3.nge og store. 

Her blir det  bynære  kulturlandskapets 

problemer virkelig satt på agendaen! 

 

Vi har planer om å invitere både riksan  

tikvar og Miljovernminister (hvis de tar 

korrrne) . 
 

 

 

 

Oslo vart 

ett besok 



 

Samtidig og parallelt med Nordisk Forbund L O M M E N S O M L A P P M o S S A 
for Kulturlandskaps årsmote planlegges en 

lokal "KULTURLANDSKAPSUKE " (uke 22) 

Dette for å sette sakelyset på Akerbyg 

dene - Oslos glemte kulturlandskap. Plan 

lagte arrangementer er ulike kulturelle 

innslag ved 6stensj6vannet (6stensj6van 

nets Venner) som om kort tid kan bli fre 

det! De historiske skuespillene i Marga 

retakirkens ruiner (1200-tallet) i Mari 

dalen vil starte opp igjen, og Maridalens 

Venner arbeider med flere lokale arrange  

menter. Oslo Bymuseum henter frem hittil 

ukjente malerier, tegninger og fotografi  

er til en spesialutstilling om nettopp: 

 

AKERBYGDENE - OSLOS GLEMTE KULTURLANDSKAP 
 

Og flere andre arrangementer er under 

planlegging, vi får se .......... 

Som en del av årsmotearrangementet vil 

det bli organisert kveldsvandringer i 

Maridalen (nyoppdaget bygdeborg, Oslos 

tredje) og langs Akerselva Miljopark ned 

gjennom "hjertet" av Norges industrihis 

torie der titalls millioner av kroner er 

nedlagt i elveoppryddinger , registrer ing- 

er, planlegging og restaureringstiltak i 

gamle bygninger nm. Noen har med en kjet 

tersk undertone orrdopt det hele til 

Akerselva Kontorpark. Kom og se selv. 

 

Det vil bli arbeidet med muligheter for 

tilbud for (onsdag) og etter (sondag 

ettermiddag) til de som 6nsker (lokale 

arrangementer, museer, teater etc). 

 

 

DE FOREL6PIGE HOVEDPUNKTENE I PROGRAMMET : 

Kelvin Ekeland 
 

Når den hår serien om lonmeprat startade 

for ett par år sedan visades en teckning 

av Gunnar Brusewitz, som illustrerade en 

uppgift av Linne, som beråttade att fis 

karbefolkningen i skårgårdarna gick om 

kring i mossor gjorda av lomsk inn. "De 

ser rått artige ut", skrev han. I boken 

"Fåglar i kikaren" från 1956, komplette 

rar Bruzewitz citatet från Linne med in 

formationen att når man i skårgårdarna 

gjorde lorrm5ssor brukade man behålla hela 

fågeln med huvud och vingar "som vare han 

levande" . 

 

Detta foll mig i minnet når LOMMEN nyli 

gen fick en ny information om det utomor 

dentligt sega lomskinnets fortråfflighet 

som huvudbonad. Det år en bild av en lapp 

med ljuster och skidor, samt en mossa av 

lomskinn. Den ser alldeles ut som den av 

Linne beskrivna mossan från skårgårdarna. 

Bilden som år från Scheffers "Lapponia" 

beledsagades av en text som talade om att 

det forekom två varianter av lorrmossor, 

dels sådana som på bilden , dels sarman 

sydda av fem halsar med vidhångande 

brostskinn. Vern hittar en bild på denna 

modell? Satt rcånne lomhuvudena kvar på 

halsarna och bildade en tafs på denna 

lappmossa? 

 

TORSDAG 10.00 - 17.00 

18.00 - 

20.00 
 

FREDAG 09.00 - 10.30 
 

10.30 - 20 .00 
 

20 .00 - 22.00 

Apent fagseminar 

Middag 

Kveldsvandring i 

Maridalen 

Arsmoteforha nd 

linger 

Ekskursjon i 

Maridalen/Marka 

Arsmotemiddag 

L6RDAG 09.00 - 12.00 

13.00 - 18.00 
 

18.00 - 

20.00 

Foredragssesjon 

Ekskursjon til 

6stensj6vannet 

Middag 

Kveldsvandring i 

Akerselva Milj6- 

park 

SoNDAG 09.00 - 10.00 Avslutning, hjem 

reise 
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Styrelsen har for innevarande verksamhetsår foljande sarrmansåttning. Ledam5terna 

i styrelsen fungerar också som kontaktpersoner for medlernnarna. Det går bra med 

vern som helst. De som har ordet "kontakt" efter sitt narnn har dock som sårskild 

uppgift att bland annat hålla det nationella medlerrsregistret aktuellt. 
 

 

 

Eiler Wors<l)e, ORDFoRANDE , Lundbergvej 2, Værurn, DK-8900 RANDERS. 

DanIIErk. Tel ab 86 445186. 
 

carl-hiarn Hæggstr5m, VICE ORDFoRANDE . Kontakt. Tornfalksv. 2/26, SF-02620 ESBO. 

Finland . Tel a 90-1912016, b 90-597939. 
 

Kelvin Ekeland, SEKRETER.ARE, Storgatan 14, S-824 00 HUDIKSVALL. 

Sverige. Tel a 026-171000, b 0650-97804. 
 

Per Grau M(l)ller, KASSoR, Marslev byvej 25, DK-5290 MARSLEV. 

DanIIErk. Tel a 66 158600, b 65 951941. 
 

Karl-Erik Frandsen. Kontakt. Københavns Universitet, Historisk Institut, 

Njalsgade 102, DK-2300 KØBENHAVN. 

DarutErk. Tel a 31 542211, b 31 503618. 
 

Marita Karlsson. Kontakt for landskapet Aland. Landskapsstyrelsen, 

PB 60, SF-22101 MARIEHAMN . 

Aland . Tel a 928-25000, b 928-16887. 
 

Mats G Nettelbladt, Srråtindvegen 1 B, N-8000 BOD$. 

Norge. Tel a 081-31573, b 081-27317 . 
 

Ann Norderhaug. Kontakt. KjønnerØd, N-3140 BORGHEIM. 

Norge. Tel a 09-948528, b 033-84100. 

Olof Stroh . Kontakt. Torkelsgatan 10 c, S-75329 UPPSALA. 
Sverige. Tel a 018-102290, b 018-126685. 

 

Styrelsens kontaktperson på Island, 

Birgitta Spur, Sigurj6n Olafsson Museum, Laugarnestanga 70, IS-105 REYKJAVIK. 

Island . Tel a 1-32906. 
 

 

 

Medlerrsavgiften for 1992 år 125 kronor i dansk, norsk eller svensk valuta och 85 

m3.rk i finsk. Farniljemedlernnar betalar 30 kronor respektive 20 ffi3.rk. Islåndska 

medlernnar betalar till danskt konto och i dansk valuta. Fullbetalande rnedlernnar 

får bland annat årsskriften NORDISK BYGD i farg och kontaktbladet LOMMEN. 

Erbjudanden om kurser och exkursioner och rnojligheter till kontakter med specia 

lister och fackfolk lårnnas också. 
 

 

 

POSTGIROKONTO: 

Rorande c/o 

adressen, se 

ovan. 

DanIIErk, c/o P Grau Møller 

nr 8 96   50 80. 

 

Norge, c/o A Norderhaug 

nr 4 51 14 32, 

Finland, c/o C-A Hæggstrom 

nr 1099 421. 
 

Sverige, c/o O Stroh 

nr 77 52 09-0. 
 

Stod de syften Nordiska Forbundet for Kulturlandskap arbetar for genom att vara 

medlem, vårva nya medlerrrnar och i 5vrigt sprida inforffi3.tion om forbundet. 
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A R S M c5 T E 1 9 9 2 

Fredagen den 29 maj 1992, klockan 09 00. 

Rønningen folkehøjskole, OSLO. 

 

 
 

D a g o r d i n g 

 

1. Arsrnotet inleds. 

 

2. Val av motesordforande. 
 

3. Val av rnotessekreterare. 
 

4 . Val av två protokollsjusterare. 
 

5. Godkånnande av dagordning. 
 

6. Information och meddelanden. 
 

7. Styrelsens årsberåttelse. 

Bokslut och revisionsberattelse. 
 

8. Fråga om styrelsens ansvarsfri het. 

 

9. Fråga om stadgeåndring: 

Foreningens verksamhetsår skall 

vara ett kalenderår. 
 

10. Nåsta års medlerrsavgift . 
 

11. Val av styrelsemedlemna.r (på två år) 

efter de avgående: 

Karl-Erik Frandsen, Marita Karlsson, 

Mats Nettelbladt och Olaf Stroh. 
 

12. Val av revisorer och revisors· 

suppleanter. 
 

13. Val av ledamoter i valberedningen. 
 

14. Nåsta årsmotesarrangemang. 
 

15. ovriga årenden. 

 

 

Årenden som medlem onskar få behandlade 

av årsmotet och som kraver styrelsens 

beredning skall fore den 30 mars sandas 

skriftligt till styrelsen. 

 
 

  

Anmal .nya medlemmar 
 
 

...... NAMN: 

ADRESS: 

POSTADRESS: 
TELEFON: 

1 9 VERKS.AMHET: 



 

B 
 
AVS NORDISKA  FORBUNDET 

FCR KULTURLANDSKAP 
c/o Hålsinglands nuseum 

S t o r g a t a n  3 1 
S - 824 00 HUDIKSVALL 

S v e r i g e 

 
 

 

 

Stig  Hor sberg 

U.a ,  ru te 1lf,O 

N-2380 BRUMUNDAL 

Nor ge 

 
 

 
 

 

V E L K O M M E N ! 
 

VI SAMLES IG:Jm TIL ET SPENNmDE ARSMoTE 
I NORDISK FORBUND FOR KULTURLANDSKAP 

 

Tid: 28 - 31 mai 1992. 
 

Sted: RoNNINGEN FOLKEHoYSKOLE, OSLO. 

Terna: DET BYNÆRE KULTURLANDSKAPET . NORDISKA FORBUNDET 
FOR K U LTU R LA N DSKA P 

Pris: MEGET BILLIG! NKR 1.600:- 

Hele arrangementet med alt inkluderet (rom, alle ltid, årsmotemiddag, 

ekskursjoner rrm) koster per person NKR 1.600:-- . 

Det er mul ighet å ankomne dagen får, men dette betales av hver enkelt. 

Vi vill prove og få spesialpris for barn. 
 

ARSMoTEFORHANDLINGER - FAGSEMINAR - FOREDRAG - EKSKURSJONER - FESTMIDDAG 

(Se videre i LOMMEN.) 
 

De som onsker å holde foredrag/inlegg bes ta kontakt med 

Kjell Sandaas, Miljåetaten, St Olavs plass 5, N-0165 OSLO 1, 

eller på telefon : 02- -36 97 01 eller telefax: 02-36 97 03. 
 

Kjell kan også ge informasjon i ulike praktiske sporsl. 

 

Klipp av og send din påmelding til: NORDISKA FoRBUNDET FoR KULTURLANDSKAP 

cio Halsinglands museum, Storgatan 31 

Snarest, men senest 12 april ! S-824 00 HUDIKSVALL, Sverige 
 

1992 NORDISKA FoRBUNDET FoR KULTURLAND SKAP - ARSMoTE - FAGSEMINAR - EKSKURSJONER 
 

Påmelding: (navn, adresse, antall personer) .................................... 

 

 

 

 

Sp6rsl/6nskel: ............................................................. 

 

 

 

 

lornnen nr 7 

 

Exellan Grafiska:Hudiksvall 

BEGRÅNSAD I 

EFTERSÅNDNING 
Vid definitiv flyttning återsands 

forsandelsen med nya adressen på 
baksidan (ej adressidan) 


