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         Introduktion 
 

Alléer finns i olika typer av landskap och i olika typer av miljöer. Allén kan bestå av både 

natur- och kulturvärden, mycket beroende på kontext och sammanhang. Vid gods och bruk 

planterades alléer för sina estetiska värden, statusmarkering samt att påvisa markägarens makt 

över landskapet. Allén är ett exempel på hur man kan använda ett landskapselement för att 

systematisera och strukturera landskapet (Olsson 2012).  

Alléer planterades tidigast i godsens parker och trädgårdar. Det är möjligt att det skedde redan 

under 1500-talet (Olsson & Jakobsson 2005).   

Under 1700-talet uppkom infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer. En annan form av allé 

kom under 1800-talet att pryda landsvägar främst vid de odlingsbygder som vid den tiden var 

mycket trädfattiga (Bucht 1996).  

Alléer är starkt kopplade till vägar. Under 1900-talets början ansågs de positiva aspekterna av 

träd vid vägar vara de estetiska värdena, att de markerar vägen vintertid, skänker skugga åt 

resenären, samt om träden bestod av fruktträd gav de även en ekonomisk avkastning. Det som 

talade emot träd vid vägar var att de försämrade upptorkning av vägarna om de stod i täta 

alléer (Qviström 2003). 

1.1 Begreppet allé 

Nationalencyklopedin NE beskriver en allé som en väg eller gata med träd planterade i enkla 

eller dubbla rader på båda sidor om vägen. Ordet allé kommer från franska allée och betyder 

’gång’, bildning till aller ’gå’(Granström u.å). Miljöbalken består av samlad lagstiftning som 

rör all miljöpåverkan där alléer ingår i förordningen från 1998 om områdesskydd 

(Naturvårdsverket 2014). Miljöbalkens definition av allé: 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs 

en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 

Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.  

                                                                                  (Naturvårdsverket 2014) 

 

1.2 Syfte  

Allébeståndet i Sverige minskar och myndighetssamverkan för alléer (samarbete mellan flera 

myndigheter) vill verka för att beståndet av alléer i Sverige är vitalt och att det på sikt ska 
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kunna öka. Trafikverket och Riksantikvarieämbetet vill ta fram ett nationellt 

underlagsmaterial för ett framtida strategiskt och målstyrt arbete med alléer. I Östergötland 

saknas en sammanställning av alléer i historisk tid. I denna studie ska därför ett sådant 

underlag tas fram. Syftet är att undersöka alléers utbredning och förändring i Östergötland 

mellan 1868–1877 och idag.  

1.3 Frågeställningar 
Studien ska besvara följande frågor: 

• Hur ser förekomsten av alléer ut när det gäller antal, total längd och fördelningen av 

olika allétyper från 1868–1877 samt idag i Östergötland?  

• Vilka förändringar över tid gällande antal, allélängd och allétyper finns det? 

• Hur ser fördelningen av trädslag ut i alléerna? Är vissa trädslag mer förekommande i 

särskilda allétyper? 

 

2. Bakgrund 
Följande kapitel inleds med en beskrivning av alléer och allétyper. Därefter kommer en 

områdesbeskrivning av Östergötland. Kapitlet avslutas med en överblick av tidigare forskning 

på området alléer och Östergötland.  

2.1 Allén i landskapet 
Det var ofta en händelse i landskapet, för det mesta en rumslig förändring så som anläggandet 

av en ny väg, en uträtad väg, en nyuppförd gård, eller för det mesta en jordreform som var 

anledningen till att en allé blev planterad. Därför är allén beroende av landskapsförändringar 

samtidigt som den förstärker det ordnade och planterade strukturerna man ville skapa i 

landskapet (Olsson 2012).  

2.2 Allén - både natur och kultur 

Allén är en landskapstyp som har både natur- och kulturvärden. Under 1600-talet började man 

plantera alléer i Sverige och under 1700-talet hade de blivit en del av kulturlandskapet. Det 

var genom alléer som godsen nu manifesterade sin betydelse och storslagenhet. Alléer är 

också viktiga landskapselement för känsliga arter som funnit en plats i alléer då deras 

naturliga livsmiljöer är hotade eller försvunnit. För att värna om dessa miljöer infördes 

biotopskyddsbestämmelserna i naturvårdslagen 1994 (Olsson & Jakobsson 2005). Alléträd 

kan ha en artrik flora av lavar och mossor eftersom de ofta står ljust och att de blir 

impregnerade av stoft och damm från närliggande åkrar och grusvägar. I de äldre alléerna 
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trivs vedlevande svampar och insekter som lever på de murkna stammarna. Långsträckta 

alléer kan fungera som spridningskorridorer i landskapet för växter och djur (Nolbrant 1998). 

Efter 1700-talets skogsskövlingar runt järnbruken och användning av virke till gärdesgårdar, 

vedtak och svedjebränning uppmanades alla att plantera träd. Vissa återplanterade skog 

medan andra valde att anlägga alléer (Flinck 1996).  

Godsen planterade alléer från sin gräns, och om flera vägar från olika håll löpte in mot godset 

kunde flera alléer planteras. Bönderna planterade oftast bara en infartsallé som ledde upp till 

gården. Andra vägar som brukningsvägar och likande fick sällan en allé då dessa förmodligen 

ansågs mindre betydelsefulla. Det var inte heller från dessa vägar som besökaren kom. 

Tolkningen som går att göra är att infartsallén till gården anses vara en statussymbol för 

gården. Här fanns liksom vid godsen en första möjlighet att visa upp gården. En skillnad mot 

godsen är att allén till gården oftast började vid den allmänna vägen och inte nödvändigtvis 

vid en gräns som hos godsen (Olsson 2012).  

Under 1700-talet och större delen av 1800-talet beskars de flesta alléträd i Skåne regelbundet. 

Idag finns denna hävd i stort sett bara kvar hos pilen. Hamling hade både en praktisk nytta 

och estetiska perspektiv som var viktiga och dessa samverkade oftast. Den praktiska nyttan 

innebar en regelbunden tillgång på löv och grenar som var viktig i ett i övrigt ganska 

trädfattigt landskap. En estetisk aspekt var strävan om ett ordnat landskap (Olsson 2012). 

2.2 Olika typer av alléer 
Då alléer finns i olika typer av landskap och har planterats av olika anledningar så finns det 

såklart olika typer av alléer. Uppdelningen av allétyper och kategorier har hämtats ur Pålstam 

som skiljer på alléer vid gods samt bruk och landsvägsalléer där infartsalléer till gårdar, 

kyrkor och städer ingår (Pålstam 1996).  

Alléerna har efter förekomst i landskapet delats in i tre allékategorier med allétyper:  

o Alléer vid gods- samt bruk: 

▪ Alléer vid gods 

▪ Alléer vid bruk 

o Alléer vid landsvägar samt infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer: 

▪ Landsvägsalléer 

▪ Infartsalléer till gårdar 

▪ Infartsalléer till kyrkor 

▪ Infartsalléer till städer 
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o Övriga alléer 

▪ Alléer vid gårdar  

▪ Alléer vid mindre vägar 

 

2.2.1 Alléer vid gods- samt bruk 

Ett gods bestod av en huvudbyggnad med tillhörande jordegendomar (Gadd 2003). I studien 

görs inte skillnad på typ av gods mer än om godset bedrev jordbruk eller bestod av ett bruk.  

De första alléerna i Sverige började anläggas under 1600-talet, men främst under 1700-talet 

då i barockträdgårdarna. Alléerna längs infartsvägarna sträckte sig från byggnaden 

(slottet/godset) och ofta långt ut i landskapet (Pålstam 1996). De första alléerna planterades på 

godsens ägor. Alléerna startade då ofta vid strategiska punkter så som godsets eller byns 

gräns, eller vid viktiga byggnader inom godsets område. Nära godset valdes trädslag efter 

form och praktfullhet medan det utmed landsvägen togs mer hänsyn till de markförhållanden 

som rådde vid vägen och valde trädslag som växte i närheten. Närmast godset samt i parker 

användes enartsalléer medan landsvägarna prydes av blandalléer med olika trädslag (Olsson 

& Jakobsson 2005). Olsson menar att en allé i godslandskapet ofta har sin startpunkt vid en 

gräns, tex en ägogräns. Allén blir då ett objekt som talar om att man anländer till ett gods. 

Allén kan även ha sin startpunkt vid inägogränsen och slutpunkt vid huvudbyggnadens tomt, 

vilket ofta är en kort sträcka (Olsson 2012). De alléer som klassas som alléer vid gods samt 

bruk är belägna i anslutning till eller med tydlig koppling till dessa (fig. 1). 

Alléer planterades på betydelsefulla platser och vägar i landskapet. Alléer kunde även binda 

samman byggnader i landskapet. I Skåne gjordes detta för att binda samman underliggande 

större gårdar, så kallade plattgårdar eller farmer. Alléer binder ibland samman huvudbyggnad 

och kyrka, men då är kyrkan sällan målpunkten (Olsson 2012). Ett exempel är Stegeborg, där 

trädgårdstomten och infartsallé till Skällviks kyrka gränsar och/eller är sammanlänkade (fig. 

3). Ett annat exempel är Ljung där en allé binder ihop huvudbyggnad och kyrka (fig. 10). 

Ljung har tre infartsalléer som sammanstrålar vid huvudbyggnaden.  

2.2.2 Alléer vid landsvägar samt infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer 

Landsvägsalléer är alléer vid landsvägar som planterats från 1600-talet och fram till idag. 

Anledningen till dessa alléplanteringar var både ekonomiska och praktiska. Under 1700-talet 

och i början av 1800-talet försökte myndigheter genom lagar och förordningar tvinga 

bönderna till plantering av träd längs med vägarna i de trädlösa slättbygderna (Pålstam 1996). 
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Nyttan med allén var stor. Genom hamling av träden kunde man få grenar man kunde 

använda till korgtillverkning och slanor som användes när halmtak lades. En annan nytta med 

landsvägsallén var att se vägen i mörker i ett övrigt öppet landskap där vägen kanske ligger i 

samma nivå som övriga landskapet. Träden i allén bildar en siluett som kan vägleda 

resenären, gäller hamlade träd då lövverket annars bildar ett tak och skymmer vägen. En 

annan anledning till att plantera landsvägsalléer är att kunna se vägen på vintern. Några andra 

är sand- och jordflykt, dimma och översvämningar (Olsson 2012).  

Många landsvägsalléer försvann med bilismens framväxt efter andra världskriget. Man tar 

bort alléer då vägar behöver breddas och träden ses som en trafikfara. Eivor Bucht skriver att 

hon i slutet av nittiotalet börjat se en förändring i samhället att göra återplanteringar av alléer 

vid infarter till städer och vid landsvägar. Man sågar inte ned alla träden vid en vägbreddning 

eller vid almsjuka utan Vägverket värnar om de äldre träden och kompletterar och ersätter 

borttagna träd. Motiven är att öka miljömedvetenheten och ta vara på kvalitéer i landskapet 

(Bucht 1996). Ett exempel på en landsvägsallé finns i figur 3 och 5. 

Infartsalléer till gårdar är alléer som planterats på en infartsväg till gården från den allmänna 

vägen. Alléplantering med infartsalléer till större bondgårdar kom i bruk vid mitten av 1800-

talet och till de mindre gårdarna kring sekelskiftet och i början av 1900-talet. Dessa alléer var 

kortare än hos godsen, men i de stora jordbrukslandskapen utgjordes de ofta av samma 

trädslag som hos adeln (Pålstam 1996). I Skåne är infartsalléer till gårdar det mest 

förekommande efter alléer vid gods och har särskilt kontinuitet från tiden efter 

skiftesreformerna. Innan dess fanns de i mindre utsträckning och endast på enskilda eller 

privata vägar där det fanns möjlighet att plantera en allé till sin gård. Landskapets 

förändringar, i form av skiftesreformerna där gårdarna flyttades ut ur blykärnorna har gett 

upphov till de många infartsalléer till gårdar som planterades. Alléerna planterades på egen fri 

vilja av bönderna och var ett sätt att markera sin status i landskapet. De bättre 

förutsättningarna som ges bönderna efter skiftesreformerna händer inte på en gång. Det tar lite 

tid att få upp välståndet på gårdarna så pass mycket att man fokuserar på trädgårdar och alléer 

(Olsson 2012). I Skåne var infartsalléer till gårdar vanligast i slättbygderna. I mellan- och 

skogsbygder planterades alléer i mindre omfattning och alléer där är mer sällsynta (Trellid 

1996). Ett exempel på en infartsallé till gård tydliggörs i figur 2 samt 5.  

Infartsalléer till kyrkor är alléer som löper från landsvägen till kyrkan. Kyrkallén var i början 

av 1800-talet vanligen av lind, senare även av lönn, kastanj eller alm. Björk och asp förekom 
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även liksom blandade alléer (Flinck 1996). I figur 3 leder en allé från landsvägen upp till 

Skällviks kyrka som klassas som en infartsallé till kyrka. 

Infartsalléer till städer är alléer som planterats vid infartsvägar till städer. De flesta 

infartsalléerna till städer i Sverige planterades under slutet av 1800-talet eller i början av 

1900-talet (Pålstam 1996). Ett exempel på en infartsallé till stad finns i figur 4.  

2.2.3 Övriga alléer 

De alléer som klassats som övriga alléer är sådana som saknar anslutning till en landsväg eller 

infartsväg ifrån en landsväg. Alléerna har delats upp i allétyperna: alléer vid gårdar (fig.5) 

som är alléer nära gårdsbyggnader och som ej är infartsalléer, och alléer vid vägar (fig.6) är 

alléer som ligger vid mindre vägar och som saknar tydlig koppling till en gård.   

 

 

 

Fig. 1. Alléer vid gods samt bruk. Källa: Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Rikets allmänna 
kartverk, Östergötlands län, aktbeteckning: J112-55-19. 
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Fig. 2. Infartsallé till gård. Motala socken. Källa: Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Rikets 

allmänna kartverk, Östergötlands län, aktbeteckning: J112-54-20. 

 

 

Fig. 3. Infartallé till kyrka som löper från Stegeborgs egendom. Intill Stegeborg löper en landsvägsallé 
på stora vägen som leder vidare i landskapet. Det finns även alléer vid godset som räknas som alléer 
vid gods. Skällviks socken. Källa: Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Rikets allmänna kartverk, 
Östergötlands län, aktbeteckning: J112-56-23.  



12 
 

 

Fig. 4. Infartsallé till stad. S:t Lars socken. Källa: Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Rikets 
allmänna kartverk, Östergötlands län, aktbeteckning: J112-45-3.  

 

Fig. 5. Längs den stora vägen löper en landsvägsallé, från den stora vägen finns en infartsallé till en 
gård. På samma gård finns ytterligare en allé som hamnar inom allétypen: alléer vid gårdar. Ljungs 
socken. Källa: Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Rikets allmänna kartverk, Östergötlands län, 
aktbeteckningar: J112-55-17 och J112-55-22. 
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Fig. 6.Två stycken alléer inom kategorin: väg. Grebo socken. Källa: Häradsekonomiska kartan 1868–
1877. Rikets allmänna kartverk, Östergötlands län, aktbeteckning: J112-45-15.  

 

2.3 Trädslag som förekommer i alléer 

Blandartsalléer är vanliga kring våra vägar trots att man sedan mitten av 1800-talet börjat 

ersätta blandalléerna med enartsalléer (Olsson & Jakobsson 2005). Ask, lind och lönn är de 

mest framträdande trädslagen men de flesta trädslag förekommer (Östberg et al. 2010).  

Alm är ett av de vanligaste trädslagen i befintliga alléer, framförallt i södra Sverige. Att den är 

så vanlig som alléträd beror på almens förmåga att utvecklas väl under mycket skiftande 

förhållanden samt att det varit lätt att finna plantmaterial i de slättlandskap där alléer är 

vanliga. Almar angrips av almsjukan, en svampsjukdom av asiatiskt ursprung (Bengtsson 

1996). I Östergötland finns 60 % av länets registrerade grova och ihåliga almarna på eller i 

anslutning till Östgötaslätten och då främst i alléer och gårdsmiljöer (Länsstyrelsen 

Östergötland 2009).  

Rena askalléer är ovanliga i Sverige. I Östergötland finns 40 % i slätt- och mellanbygden i 

väster. Många av de registrerade askarna är eller har blivit hamlade (Länsstyrelsen 

Östergötland 2009).  
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Björken är känslig för skador i barken orsakade av påkörning eller närgången snöröjning, 

vilket gör den till ett olämpligt trädslag till alléer. Dessutom tål den ej att flyttas speciellt långt 

från sin ursprungliga växtplats, vilket gör att lokala trädplantor bör användas vid plantering 

(Bengtsson 1996). Björken behöver öppna platser för att växa då den har ett stort ljusbehov. 

Däremot är björken lättetablerad och har i dagsläget ingen allvarlig hotbild vad gäller 

sjukdomar (Östberg et al. 2010).  

Bok finns i alléer på några platser i södra Sverige. Boken är skuggtålig och lämpar sig att stå 

som allé omgiven av skog (Bengtsson 1996).  

Ek är ovanlig som alléträd med undantag för Blekinge, Sörmland och Östergötland. I Holland 

och Tyskland har eken använts i alléer i högre utsträckning. Att den inte gjort det i Sverige 

kan bero på de speciella regler som gällt för eken i Sverige då den användes som virke till 

krigsfartyg (Bengtsson 1996). Eken är tålig mot salt och vind och kan dessutom utvecklas väl 

i olika slags marker. Eken är ett karaktäristiskt trädslag för Östergötland (Länsstyrelsen 

Östergötland 2009).  

Hästkastanjer förekommer i rena bestånd eller i alléer med blandade trädarter (Bengtsson 

1996). Hästkastanjer infördes till Sverige på 1600-talet och i Östergötland återfinns den 

framförallt på Östgötaslätten då som vårdträd eller i parker och alléer (Länsstyrelsen 

Östergötland 2009).  

Linden har en lång odlingshistoria i Sverige och de parklindarna som importerades till Sverige 

under 1600-talet och fortfarande existerar är en del av en vår trädgårdshistoria. Under lång tid 

förekom linden främst i slotts-och herrgårdsparker, på kyrkogårdar och i parker har den i dag 

även en plats som alléträd i det öppna landskapet även utanför godsens ägor. Att linden och 

dess användningsområden ökat beror delvis på att användningen av alm minskat på grund av 

almsjukan (Bengtsson 1996).  

Som alléträd är skogslönnen främst förknippad med Östergötland och i området kring 

Mälaren. Tysklönnen är också ett vanligt träd i parker och trädgårdar och har även använts till 

alléer (Bengtsson 1996).  

Pilen är starkt förknippad med det skånska pilevallarna men det finns även planterade runt om 

i södra och mellersta Sverige (Bengtsson 1996). I Östergötland har knäckepil och vitpil 

påträffats, främst inom eller i anslutning till tätorterna då längs vattendrag eller i alléer och 

parker (Länsstyrelsen Östergötland 2009).  
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Poppel är äldre än almen som alléträd men inte alls lika vanlig som alléträd i Sverige som den 

är i Tyskland och Holland. Idag är poppel sällsynt intill Sveriges vägar med undantag för 

Norrland (Bengtsson 1996). I Östergötland förekommer poppel främst inom tätbebyggda 

områden och i alléer inom slättbygden (Länsstyrelsen Östergötland 2009).  

2.3.1 Olika trädslag i olika typer av alléer 

I Skåne bestod godslandskapets alléer utav de ädlare trädslagen som lind, alm, ask, lönn, 

kastanj och poppel. Alléer av ett trädslag ska ha varit vanligare nära huvudbyggnaden för att 

skapa ett likartat landskap. Längre från huvudbyggnaden valdes träd mer efter praktiska 

anledningar. Bland Skånes infartsalléer till gårdar valdes precis som vid godsen olika sorters 

lövträd, särskilt alm (Olsson 2012). Vitpil ska ha varit ett vanligt trädslag hos de allmänna 

landsvägarna i slutet av 1700- och i början på 1800-talet ibland annat Skåne, Östergötland och 

på Öland eftersom den är lätt att föröka, plantera och för att den växer fort (Östberg et al. 

2010).  

Alléer planterades för sin brukbarhet samt prakt och det stämmer in på hela landskapet. Träd i 

raka rader samt alléer längs med vägar skapar ett ordnat landskap dvs ett estetiskt tilltalande 

landskap oavsett trädslag. Då var kanske inte valet av det enskilda trädslaget det viktigaste 

utan trädets enskilda nytta tillsammans med skönheten allén skapar i landskapet (Olsson 

2012). 

2.4 Alléträd i Östergötland 

Länsstyrelsen i Östergötland har inventerat alléträd som finns i alléer i länet. Lind, lönn, ask 

och alm var de mest förekommande trädslagen hos alléträden (fig. 7).  
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Fig. 7. Alléträd med en omkrets om minst 70 cm som förekommer i alléer i Östergötland. Figuren är 
gjord efter Länsstyrelsen i Östergötlands punktlager av inventerade alléträd i alléer 1997–2008 
(Länsstyrelsen Östergötland GIS-material: punktlager). 
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2.5 Områdesbeskrivning 

 

Fig. 8. Östergötlands fem bygder/områden. Uppdelning av bygder efter Länsstyrelsen i Östergötlands 
indelning av bygder (Länsstyrelsen Östergötland u.å).  
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Östergötlands län är beläget i nordöstra Götaland och innefattar 13 kommuner. Länet tillhör 

den södra barrskogsregionen. Östergötland kan översiktligt delas in i fem naturgeografiska 

områden (fig. 8) här efter Nationalencyklopedins och Länsstyrelsen i Östergötlands indelning. 

Den grova indelningen kan man säga är: i norr och söder två skogsbygder och däremellan som 

ett band i väst-östlig riktning ligger slättbygden. Mellan slättbygden och södra skogsbygden 

ligger en övergångsbygd på kartan benämnd mellanbygden. Det sista området är skärgården 

som är beläget längs med Östersjöns kust (Behrens u.å; Länsstyrelsen Östergötland u.å).  

2.5.1 Norra skogsbygden 

Norra skogsbygden är belägen norr om slättbygden med sina gränser vid de öst-västliga 

förkastningslinjerna norr om sjöarna Boren och Roxen samt Glan och Bråviken. Berggrunden 

består här av granit och olika sorters gnejser samt inslag av urkalksten och malmförande leptit 

(Behrens u.å). Skogslandskapets karaktär av den svallade moränen har gett sämre 

odlingsmöjligheter vilket lett till att jordbruksinriktningen huvudsakligen består av 

kreatursbetonad drift med vall- och fodersädsodling. Det finns dock slättbygder med goda 

förutsättningar för intensivare växtodling som Tjällmo- och Vångaslätten, Hällestadsslätten 

samt mindre områden i syd-västra delen (Månsson 1995). Den gruvdrift som bedrevs under 

1600–1800 talet har satt en historisk prägel i flera trakter (Länsstyrelsen Östergötland u.å).  

2.5.2 Slättbygden 

Slättbygden är belägen i mellersta Östergötland och bildar ett öst-västligt lågt liggande bälte 

med en svag lutning mot norr och öster. Området består av fler mindre slätter som Motala- 

och Vadstenaslätterna i väster som är belägna på sedimentära bergarter från kambrosilur (ca 

570–409 miljoner år gamla) utgörandes av sandstenar, skiffrar och kalkstenar som sjunkit 

längs förkastningslinjer och bildar ett triangelformat fält med gräns vid Vättern och Roxens 

västra sida. Linköpings- och Norrköpingsslätterna ligger på nederoderade urbergsytor. Det 

mer ojämna Vikbolandet är beläget mellan Bråviken och Slätbaken (Behrens u.å). Landskapet 

är flackt och öppet och kan näst intill klassas som fullåkersbygd. Bygden har traditionell 

bondgårdsbebyggelse. Ibland är flera gårdar samlade i bybebyggelse och ibland som 

ensamgårdar. Rationaliseringar av jordbruket de senaste 150 åren samt sammanslagningar av 

gårdar har medfört att de flesta gårdar är stora brukningsenheter. I bygdens utkanter ligger 

områdets få gods. Godsen avviker från bondgårdsmiljöerna dels genom lokaliseringen i 

landskapet som ofta är i utkanten av jordbruksmarken och dels genom bebyggelsemiljöernas 

utformning (Berg 2003).  
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2.5.3 Mellanbygden 

Landskapet i mellanbygden är en övergångsbygd mellan den bördiga slättbygden och den 

storkuperade södra skogsbygden. Det är ett långsmalt område som präglas av stora 

sammanhängande eklandskap (Länsstyrelsen Östergötland u.å). Flacka uppodlade dalgångar 

blandas med träd- och buskbeväxta moränbackar. Bygden består även av sammanhängande 

öppen mark av bondgårdsbebyggelse. I de öppna markernas utkant finns många gods som ofta 

är belägna vid sjöar och vattendragens stränder. I mellanbygdens utkanter karaktäriseras 

landskapet av ekbeväxta betesmarker (Berg 2003).  

2.5.4 Södra skogsbygden  

Södra skogsbygden är ett övergångsområde till Sydsvenska höglandet. I väster består 

berggrunden av granit och i öster av gnejs och gnejsgranit. Terrängen är storkuperad och 

högre med sprickdalar, men även högre ryggar som går mot norr. Spricksystem i nord–syd 

och nordväst–sydöst korsar varandra med många flikiga sjöar som följd, t.ex. Sommen, 

Åsunden och Järnlunden (Behrens u.å). Bygden karaktäriseras av ett småskaligt 

bondejordbruk som uppkommer som små öar i ett övrigt skogsdominerat landskap. Godsen är 

utspridda i landskapet och placerade i mer eller mindre avskilda lägen ofta i anslutning till 

sjöar (Berg 2003).  

2.5.5 Skärgården 

Kustområdet med skärgården i öster, bildar ett sprickdalslandskap där berggrunden består av 

gnejsgranit och gnejs. De många uddarna, vikarna och öarna i Gryts och Sankt Annas 

skärgårdar är kala så att berggrundsstrukturerna tydligt syns (Behrens u.å).  

2.5.6 Skiftesreformerna som förändrar landskapet 

Landskapet i Östergötland förändras i och med att laga skifte trädde i kraft 1827 och många 

gårdar tvingades flytta ut ur bykärnan. I Östergötland fick omkring 40 procent lämna byarna. I 

större delen av Östsverige, där Östergötland ingår genomfördes enskiftet och laga skiftet 

senare än i södra och sydöstra Sverige och delar av Västsverige. I Östergötland är det endast 

några få områden som genomgått skifte före 1850. Övriga Östergötland har genomgått skifte 

mellan 1850 och ända fram på 1900-talet. De östsvenska slättbygderna som innehar små byar 

skiftades relativt sent om man jämför med Skånes och Västergötlands slättbygder (Gadd 

2000). 

 



20 
 

2.6 Forskningsöversikt 

I skriften Svenska landsvägsalléer (red) Larsson, M behandlas alléer ur ett nationellt 

perspektiv av olika författare. I kapitlet: Några drag i den Svenska landsvägsalléns historia 

redogör Ylva Pålstam, landskapsarkitekt för den svenska landsvägsalléns historia från 

uppkomsten under slutet av 1600-talet och till idag (Pålstam 1996). Landskapsarkitekt Siv 

Degermans kapitel: Landsvägsalléer från Skåne till Västerbotten presenterar ett flertal olika 

alléer där varje vald allé behandlas ingående (Degerman 1996). En liten handbok om träd för 

landsvägsalléer behandlar trädslagen som förekommer i landsvägsalléer skrivet av Rune 

Bengtsson hortonom, agronomie doktor och forskningsledare vid Sveriges 

lantbruksuniversitet i Alnarp (Bengtsson 1996).   

Regionalt sett är kunskapen om de skånska alléernas historia mest beforskad. Patrik Olsson, 

kulturgeograf har skrivit en avhandling om alléers historiska geografiska utbredning i Skåne 

under perioden 1700–1900, med en fokusering på 1750–1850 (Olsson 2012). Hampus Trellid 

har gjort en inventering av alléer i Kristianstads län sett ur ett historiskt perspektiv. I 

rapporten behandlar Trellid allén i landskapet där landskapet delas in i tre kategorier: 

godslandskap, landsvägar och bondelandskap (Trellid 1996).  

Landskapsarkitekt Mattias Qviström har i sin avhandling redogjort för en genomgående 

beskrivning om landskapsforskningen och hur den kan bidra till landskap/vägstudien. Studien 

behandlar alléer vid väg och då är det viktigt att belysa alléns koppling till vägen. Qviströms 

avhandling berör relationen mellan vägarna och landskapets dynamik där även vägträdens 

historia behandlas (Qviström 2003).  

Forskning om alléers historiska utbredning i Östergötland saknas. Den historiska 

landskapsforskningen nedan har inte berört alléer. Forskningen har studerat adel: Lantadel: 

adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut. Jordbrukslandskapet i 

Östergötland har behandlats i Östergötland "Västanstång": Studien über die ältere 

Agrarlandschaft und ihre Genese. Fokus har även lagts på jordägande och bebyggelse: Gods 

och landskap: jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000–1562 och 

Lantbebyggelsen i Nordöstra Östergötland 1600–1875. Peterson har undersökt förändringar i 

jordbruket i Jordbrukets omvandling i Västra Östergötland 1810–1890. Förändringar i form 

av laga skifte har behandlats i Början till slutet. Laga skiftet och torpbebyggelen i 

Östergötland 1827–65. 
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Som nämnts tidigare är den historiska kunskapen om alléerna i Östergötland bristfällig. 

Länsstyrelsen i Östergötland påbörjade 1998 projektet: Landskapskartering av gamla träd och 

alléer i Östergötland. Syftet var att ta reda på var och i vilken utsträckning gamla träd och 

alléer fanns i länet. Man gjorde först en flygbildstolkning över länet och ringade in intressanta 

områden på en karta och sedan inventerades dessa områden. Inventeringar pågick 1997–2008 

där även alléer kartlagts som en klass av åtta indelat efter naturtyp/miljö. Även alléer som inte 

uppfyllde kravet för grova träd eller hålträd räknades i inventerade alléer. I den första 

rapporten av projektet skriven 2001 hade länsstyrelsen hunnit med att inventera halva länet 

(Claesson 2001). År 2008 hade hela länet inventerats och den slutgiltiga rapporten: 

Skyddsvärda träd i Östergötland 1997–2008 publicerades (Länsstyrelsen Östergötland 2009). 

Rapporten saknar resultat av hur alléfördelningen såg ut i länet under inventeringen. Det som 

är relevant i denna studie är GIS-skiktet med alléer från inverteringarna som gjordes till 

rapporten. Därför kommer ej rapporten återkomma vidare i studien.  

Biolog Niina Sallmén har i sin rapport Värdefulla träd längs vägar och järnvägar undersökt 

hur viktiga väg- och järnvägsbiotoperna är för värdefulla träd i Sverige, i jämförelse med 

andra biotoper i landskapet. Fyra län där i stort sett heltäckande trädinventeringar fanns 

tillgängliga hos trädportalen eller Länsstyrelsen valdes ut och dessa var Stockholms, 

Södermanlands, Östergötlands och Hallands län. Undersökningen visade att 33,5 % av 

Östergötlands alléer ligger längs statliga vägar. Mycket mer än så berör ej Salmén alléer i 

Östergötland (Sallmén 2012).   
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3. Material och metoder 

3.1 Material 
De kartmaterial som använts för att kartlägga hela studiens område är den häradsekonomiska 

kartan. Den häradsekonomiska kartan producerades i Östergötland under perioden 1868–1877 

i skala 1:50 000 (Jansson 1993). Det bör tilläggas att blad över Kalbo, Regna, Skedevi samt 

Tisenhult saknar datering. I denna studie har kartmaterialet varit en viktig källa för att 

identifiera alléer i landskapet under historisk tid. Den häradsekonomiska kartan valdes 

eftersom det är den äldsta kartan med en kartläggning över hela Östergötland samt att alléer är 

väl utritade och deras början och slut syns tydligt. Generalstabskartan från 1887 har en skala 

på 1:100 000 och hade kunnat varit bra att använda då den också finns över hela Östergötland 

och visar alléer, men då varje blad visar ett större område blir kartan otydlig när man behöver 

undersöka ett mindre område. Bilderna nedan visar landskapet kring Ljungs slott (Fig. 9 och 

10). Det finns skillnader vad gäller förekomsten av alléer fastän det bara skiljer tio år mellan 

de två kartorna.  

Det är viktigt att fundera över kartans syfte och vad kartritaren ville förmedla. Alléer kan ha 

avbildats eller valts bort beroende på syftet med kartan. Det är därför svårt att utesluta 

förekomsten av alléer på platser där de saknas på karta (Olsson 2012). Det är viktigt att 

komma ihåg är att kartorna visar endast att alléer fanns vid just den tidpunkten som kartan 

ritades.   
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Fig. 9. Alléer på generalstabskartan. Källa: Generalstabskartan 1887. Rikets allmänna kartverk, 
Östergötlands län, aktbeteckning: J243-55-1. 

 

Fig. 10. Alléer på den häradsekonomiska kartan. Källa: Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Rikets 
allmänna kartverk, Östergötlands län, aktbeteckningar: J112-55-17 och J112-55-22.  
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I arbetet användes två GIS-skikt från länsstyrelsen i Östergötland som är gjorda efter 

inventeringar till rapporten Skyddsvärda träd i Östergötland 1997–2008. Det ena är ett 

polygonlager med databas över inventerade alléer i Östergötland. I databasen finns om de 

flesta alléer information gällande trädslag och antal träd. Figur 12 visar hur en allé ritad som 

en polygon ser ut inlagt i ArcMap.  

Det andra är ett punktlager med databas med alléträd i alléer, där grova träd med en omkrets 

på över 70 cm och träd med håligheter har karterats. Om varje träd i databasen finns uppgifter 

om trädslag, omkrets på stam, hålstadium, vitalitet och skötsel. Figur 11 visar ett exempel på 

hur punktlagret markerar ut alléträd i ArcMap.  

3.1.1 Källkritik 

Polygon och punktlager från Länsstyrelsen stämmer inte alltid överens, samma allé kan tex ha 

olika information om antal alléträd. Ett exempel på en allé som har olika information om antal 

alléträd visas i fig. 11 och 12 där 14 punkter för alléträd finns utmärkta (fig. 11) medan 

informationen i polygonlagret (fig. 12) berättar att allén består av 38 träd. Vilket betyder att 

punkt- och polygonlager inte följer samma kriterier om vilka träd som ska räknas med i alléer. 

I inventeringarna som gjordes 1997–2008 karterades träd med särskilda kriterier för omkrets 

och håligheter, men att alléträd som inte uppfyllde kraven för grova eller ihåliga träd skulle 

räknas in ändå (Länsstyrelsen 2009). I punktlagret för alléträd är omkretsen för det minsta 

alléträdet 78 cm, vilket antingen betyder att inga mindre alléträd hittades eller att man 

struntade i att räkna med de mindre alléträden.  

Fler brister som upptäcktes med de två GIS-lagren var att det finns punkter som bildar alléer i 

punktlagret, men som inte alls är med i polygonlagret. Troligen är punktlagret för alléträd i 

största del utgjort av alléträd som följer kriterierna för grova och ihåliga träd medan 

polygonlagret med hela alléer inte gör det. Det skulle förklara varför de två lagren består av 

olika information om antal alléträd i en allé.  

Under arbetets gång upptäcktes utritade alléer i polygonlagret där det stod angivet att mindre 

än 5 träd ingick, alltså inte en allé enligt miljöbalken. Vilket leder till frågan om allén endast 

bestod av 5 träd eller om allén hade fler träd än vad som angavs bara att det var 5 träd som 

hamnade inom ramen för inventerarens kriterier.  

I arbetet upptäcktes alléer som ej ingått i länsstyrelsens rapport. Dessa alléer saknas i båda 

skikten från länsstyrelsen, men noterades i studien med hjälp av det underliggande ortofotot. 

De alléer som hittats har fått ingå i studien.  
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Fig. 11. Länsstyrelsens punktlager med inventerade alléträd. Varje punkt har data för ett träd.  

 

Fig. 12. Länsstyrelsens polygonlager med inventerade alléer. Varje polygon har data om en hel allé.  
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3.2 Metod 

Analys gjordes i GIS-programmet ArcMap 10.1 där kartorna först rektifierades på en 

terrängkarta med Sweref 99 TM som referenssystem. I nästa steg skapades ett SHAPE lager 

för de olika kartornas tidpunkter. Det blev ett SHAPE lager för perioden 1868–1877 där 

polylines (linjer) ritades ut på den häradsekonomiska kartan för alla identifierbara alléer. Två 

av dessa alléer visas nedan som exempel på hur detta skikt ser ut (fig. 13).  

Till studien av dagens alléer har länsstyrelsens två befintliga GIS-lager som beskrivits ovan 

varit till stor hjälp och det som studien utgått från gällande dagens alléer (fig. 14). Då 

länsstyrelsens GIS-lager består utav punkt- och polygonlager skapades ett linjelager för att 

kunna beräkna alléers längd. Ett nytt linjelager skapades med dagens alléer genom att studera 

ortofoto samt länsstyrelsens lager (fig. 15).  

Attributtabeller med information om varje allé skapades i de två SHAPE lagren, t.ex. om allén 

är ensidig eller dubbelsidig, längd samt allétyp. Till dagens alléer finns även information om 

trädslag och antal träd i alléerna. Till studien om alléförekomst i Östergötlands bygder 

skapades polygonlager för varje bygd. Sedan räknades de befintliga alléerna in i rätt bygd.  

Östergötlands länsgräns har ändrats på några ställen idag jämfört med tiden för de äldsta 

kartorna. De alléer som finns utanför dessa, men innanför dagens gräns för vad som räknas 

som inom Östergötlands län är därför inte med. Detta för att få fram hur alléerna har 

förändrats på en viss yta över tid och då kan inte ytan ändra storlek.  

Alléer i städer är inte inräknade. Det kan ha funnits alléer på tidigare kartor som då var 

landsbygd, men idag stad. Då är allén inräknad på den äldre kartan, då det var landsbygd men 

ej på dagens karta eftersom den då befinner sig inom ett stadsområde. Alléer som leder in till 

städer är med, då det finns med i allétypen: infartsalléer till städer.  

I studien har det på ett par ställen inträffat att en allé varit placerade rakt över bygdegränsen, 

så att allén hamnat i två bygder. I dessa fall har allén räknats in i den bygd där den har störst 

förekomst, dvs där den längsta delen av allén finns.  

I Excel har alléförekomsten i hela länet jämförts mellan de två tidsperioderna. Allétyper har 

ställts mot varandra och förändringar över tid samt procentuella förändringar har analyserats.  

Samma sak gjordes med alléförekomsten i de olika bygderna. En sammanställning av 

trädslagen som förekommer i studiens alléer har förts in i Excel.  
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Fig.13. Exempel på utritade alléer för perioden 1868–1877 intill staden Vadstena. Studiens alléer är 
utmärkta i blått.  
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Fig. 14. Exempel på Länsstyrelsen i Östergötlands två GIS-lager över alléer och alléträd här intill 
staden Vadstena.   
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Fig. 15. Exempel av studiens alléer i nutid intill staden Vadstena. Studien har utgått från 
Länsstyrelsens GIS-lager. Alléer som finns inne i staden har inte tagits med i denna studie, men som 
finns i länsstyrelsens lager. 

 

3.2.1 Metodkritik 

En landsväg med alléer passerar nära ett gods. Det är inte en infart utan på landsvägen som 

fortsätter förbi godset till byar och samhällen. Stegeborg i Skällviks socken är ett exempel på 

denna problematik (fig. 3). Är allén då en landsvägsallé eller hör den hemma hos gods eller 

kan den kanske klassas som både landsvägsallé och godsallé? I den här studien räknas 

alléerna endast en gång, dvs de finns endast med i en kategori. I detta fall klassas allén i 

exemplet som en landsvägsallé då den följer en landsväg som inte stannar vid gods utan 

fortsätter vidare i landskapet.  

Ibland har det varit svårt att endast sätta en allé i en kategori eller bestämma sig för i vilken 

kategori den ska hamna i. För att underlätta detta och få en mer rättvis analys kunde jag ha 

bestämt att från en fastighet tex ett gods så skulle alléer ligga inom ett visst avstånd för att få 

tillhöra den kategorin.  

Att se alléer på ett ortofoto är inte lätt, så utan länsstyrelsens inventeringar hade det varit rena 

gissningsleken.  
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Alléers start och slut i landskapet är svåra att tolka. På häradsekonomiska kartan 1868–1877 

kan en allé som verkar vara en hel, lång allé i verkligheten bestå av flera olika kortare alléer, 

beroende på ägande och skötsel av marken (Olsson 2012). Den informationen jag har är den 

som kartritaren vill ge. På häradsekonomiska kartan ges information om var allén börjar och 

slutar, men inte antal träd och antagligen inte saknade träd eller om allén ändrar utseende 

beroende på ägande och skötsel av mark. Det är problematiskt att jämföra alléerna på 

häradsekonomiska kartan mot dagens alléer när det inte är samma information som finns att 

tillgå. Till dagens alléer är det inventerade alléer i fält som delats i ett GIS-lager där antal träd, 

trädslag, hävd, mm. Alléerna som är utritade efter dagens alléer kan ha blivit kortare än om 

dom varit utritade på en karta där man hoppat över saknad av vissa träd och fått en längre allé. 

Studien har inte tittat på markägares gränser. På en karta kan en obruten allé sträcka sig 

väldigt långt. Om allén löper igenom flertalet ägogränser sköts alléerna olika av ägarna och 

allén tappar sin struktur. Det blir flera delsträckor som tillsammans bildar en lång allé, där 

varje enskild ägare är väghållningsskyldig.  

Gällande trädslagsanalysen så saknades uppgifter om en del alléer i studien. Resultatet är 

beräknat på alléer där trädslag framgår därför ger analysen endast en överskådlig bild över 

trädslags fördelningen hos dagens alléer.  
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4. Resultat  
Studien syftar till att kartlägga Östergötlands alléer i historisk tid mer exakt perioden 1868–

1877 då efter häradsekonomiska kartan. Samt att jämföra dessa alléer mot dagens gällande 

antal, längd, utbredning samt typ av allé. En kort sammanställning av trädslagen som 

förekommer hos dagens alléer i studien samt i vilka allétyper olika trädslag framträder. 

Jämföra alléfördelningen i Östergötlands fem bygder. Hur skiljer sig antal, längd och typ av 

allé? 

4.1. Alléförekomsten i hela länet 
Redan under perioden 1868–1877 fanns en bred utspridning av alléer i landskapet som täcker 

alla delar av länet, även om förekomsten är tätare i slättbygden och mellanbygden (bilaga 1). I 

dagens Östergötland syns en fortsatt utspridning av alléer i hela landskapet (bilaga 2). I 

Östergötland har antalet alléer ökat mycket medan den sammanlagda allélängden för alléer 

ökat lite. Medelvärdet på hur lång en allé är har minskat idag jämfört med perioden 1868–

1877. Idag finns det fler alléer men de enskilda alléerna är i genomsnitt kortare än under 

perioden 1868–1877 (tab. 1).  

Tab. 1. Hela länets alléer fördelat på allékategori och förändringar över tid.  

Hela länet 

Allékategori Enhet År 1868–1877 Idag  Procentuell förändring 

Alléer vid gods- samt bruk antal 252 300 19% 

total 
allélängd 
(m) 

79 655 82 551 4% 

medelvärde 
längd (m) 

316 275 -13% 

Landsvägsalléer, 
infartsalléer till gårdar, 
kyrkor, städer 

antal 251 431 72% 

total 
allélängd 
(m) 

91 246 89 805 -2% 

medelvärde 
längd (m) 

364 208 -43% 

Övriga alléer antal 65 260 300% 

total 
allélängd 
(m) 

24 930 36 720 47% 

medelvärde 
längd (m) 

384 141 -63% 

Samtliga alléer i länet antal 568 991 74% 

total längd 
(m) 

195 831 209 076 7% 

medelvärde 
längd (m) 

345 211 -39% 
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Tab. 2. Hela länets alléer fördelat på allétyp och förändringar över tid.  

Hela länet 

Allétyp Enhet År 1868–1877 Idag  Procentuell förändring 

Alléer vid gods antal 216 287 33% 

total längd 
(m) 

71 284 80 004 12% 

medelvärde 
längd (m) 

330 279 -15% 

Alléer vid bruk antal 36 13 -64% 

total längd 
(m) 

8371 2547 -70% 

medelvärde 
längd (m) 

233 196 -16% 

Landsvägsalléer antal 138 144 4% 

total längd 
(m) 

63 900 40 519 -37% 

medelvärde 
längd (m) 

463 281 -39% 

Infartsalléer till gårdar antal 104 277 166% 

total längd 
(m) 

19 396 44 753 131% 

medelvärde 
längd (m) 

186 162 -13% 

Infartsalléer till kyrkor antal 2 7 250% 

total längd 
(m) 

1651 894 -46% 

medelvärde 
längd (m) 

825 128 -84% 

Infartsalléer till städer antal 7 3 -57% 

total längd 
(m) 

6299 3639 -42% 

medelvärde 
längd (m) 

900 1213 35% 

Alléer vid gårdar antal 17 98 476% 

total längd 
(m) 

3040 8750 188% 

medelvärde 
längd (m) 

179 89 -50% 

Alléer vid mindre vägar antal 48 162 238% 

total längd 
(m) 

21 890 27 970 28% 

medelvärde 
längd (m) 

456 173 -62% 
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Fig. 16. Antalet alléer 1868–1877 samt idag. 

 

Fig.17. Total allélängd 1868–1877 och idag. 

 

Fig.18. Medelvärde av hur lång en allé är 1868–1877 samt idag. 

 

4.1.1 Trädslag i dagens alléer fördelat på hela länet 

Resultatet är beräknat på alléer där trädslag framgår, hos många alléer i studien saknas 

uppgifter om trädslag så dessa alléer finns inte med i tab. 2. Alléer med blandade trädslag är 

vanligast i länet. Inom alléer med rena trädslag framträder framförallt björk, ask, lind och lönn 

vad gäller antal alléer (fig. 19). Alléer med endast björk har även den längsta allélängden 

jämfört med de andra alléerna med rena trädslag. Alléer med lind och lönn framträder med en 

större allélängd än övriga trädslag (fig. 20).  
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I blandalléerna förekommer de flesta av trädslagen som finns i de rena alléerna så som alm, 

lind, lönn, ask, björk och kastanj. Lite ovanligare alléträd så som gran, fågelbär, bok, klibbal 

och rönn förekommer i blandalléerna i länet.  

I bilaga 9 och 10 finns tabeller över trädslag i dagens alléer fördelat på allétyper. Blandalléer 

har stor spridning i alla allékategorier och allétyper.  

Björkalléer finns som alléer vid gods och som landsvägsalléer, men flest alléer finns som 

infartsalléer till gårdar. Även hos de övriga alléerna finns stor förekomst av björkalléer.  

Hälften av lindalléerna förekommer vid godsen. Lindalléer förekommer också i hög 

utsträckning vid infartsalléer till gårdar. Det finns även lind i övriga allétyper förutom 

infartsalléer till städer.  

Flest lönnalléer är infartsalléer till gårdar, hela 38 alléer. Lönn finns även i landsvägsalléer, 

godsalléer, alléer vid gårdar och alléer vid vägar.  

Flest alléer utav ask är landsvägsalléer och infartsalléer till gårdar. Övriga alléer är alléer vid 

gårdar och mindre vägar men också alléer vid gods.  

Alléer utav alm har störst förekomst som infartsalléer till gårdar. Några alléer finns vid 

herrgårdar, landsvägar, gårdar samt mindre vägar.  

Flest alléer med ek finns vid mindre vägar och landsvägar. Några få alléer finns även vid gods 

samt infartsalléer till gårdar. 

Alléer bestående utav hästkastanj har störst förekomst vid gods. Övriga alléer finns vid bruk, 

landsvägar, infartsalléer till gårdar och vid mindre vägar.  

I länet finns nio hamlade alléer. Av de hamlade alléerna består fyra stycken av lind, två av 

lönn och en av ask. Dessutom finns en hamlad allé bestående av ask och lönn. Tre av de 

hamlade lindalléerna finns vid slott och herrgårdar samt bruk och den fjärde är en infartsallé 

till gård. De två hamlade lönnalléerna är infartsalléer till gårdar och den hamlade askallén och 

den blandade allén är alléer vid mindre vägar.  
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Tab. 3. Trädslag i dagens alléer fördelat på hela länet.  

Hela länet idag antal alléer allélängd (m) medelvärde längd (m) 

alm 29 6704 232 

al  4 365 91 

apel 3 324 108 

ask 60 7918 132 

asp 5 549 110 

björk 150 24 100 161 

bok 1 287 287 

ek 23 4969 216 

gran 4 198 50 

hästkastanj 15 1372 91 

lärk 1 272 272 

lind 86 15 459 180 

lönn 90 12 579 140 

oxel 9 1200 133 

poppel 12 2213 184 

sälg 1 81 81 

blandade trädslag 394 96 859 246 

hamlade alléer 9 804 89 

 

 

Fig.19. Trädslag i dagens alléer fördelat på hela länet.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

A
n

ta
l 

a
ll

é
e

r

Trädslag



36 
 

 

Fig. 20. Allélängd för trädslag i dagens alléer fördelat på hela länet.  

 

4.2. Hela länets fördelning av alléer i de tre allékategorierna  

Under perioden 1868–1877 var alléfördelningen väldigt lika mellan alléer vid gods- samt bruk 

och landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer gällande antalet alléer. Hos 

båda allékategorierna har idag antalet alléer ökat, även om ökningen är betydligt större hos 

landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer. De övriga alléerna hade låg 

förekomst under perioden 1868–1877, men har fram till idag ökat kraftigt i antal (fig. 21).   

Under perioden 1868–1877 var den totala allélängden störst hos landsvägsalléer, infartsalléer 

till gårdar, kyrkor och städer (fig. 22). Allélängden hos alléer vid gods- samt bruk har ökat lite 

till idag, medan allélängden för landsvägar, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer minskat 

med 2 % (tab. 1). Hos de övriga alléerna har allélängden ökat mest (tab. 1).  

I länet bestod under perioden 1868–1877 alléer vid gods- samt bruk och landsvägsalléer, 

infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer av lika stor andel alléer, 44 % vardera. Minst andel 

alléer hade de övriga alléerna (fig. 23). Andelen landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, 

kyrkor och städer i länet behåller samma andel alléer idag, medan andelen alléer vid gods, 

samt bruk minskat och andelen övriga alléer ökat (fig. 24).  

Andelen allélängd i länet 1868–1877 var störst inom kategorin: landsvägsalléer, infartsalléer 

till gårdar, kyrkor och städer. Nästan lika stor andel allélängd fanns vid alléer vid gods- samt 

bruk och en mindre andel hos övriga alléer (fig. 25). Idag är andelen allélängd i länet 

fortfarande störst hos landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer och alléer vid 
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gods- samt bruk som båda minskat sin andel medan de övriga alléerna som ökat sin andel (fig. 

26).  

 

 

 

Fig. 21. En jämförelse av alléernas fördelning gällande antal alléer i de tre stora kategorierna över tid.  

 

 

Fig. 22. En jämförelse av allélängden i de tre stora kategorierna över tid.  
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Fig. 23. Andelen alléer i allékategorierna av länets totala antal alléer 1868–1877.  

 

Fig. 24. Andelen alléer i allékategorierna av länets totala antal alléer idag.  

 

Figur. 25. Andelen allélängd i allékategorierna av länets totala allélängd 1868–1877. 

 

Fig. 26. Andelen allélängd i allékategorierna av länets totala allélängd idag.  
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4.2.1. Alléer vid gods- samt bruk 

Alléer vid gods fanns inom samtliga bygder under perioden 1868–1877 och alléerna har idag 

ökat framförallt kring slätt- och mellanbygd. Alléer vid bruk har en betydligt lägre förekomst i 

länet och återfinns främst i skogsbygderna (bilaga 3 och 4). Alléer vid gods har idag ökat i 

både antal alléer och allélängd medan alléer vid bruk minskat till antalet och allélängden (fig. 

27 och 28).  

  

 

Fig. 27. Antal alléer vid gods- samt bruk i Östergötland och förändringar över tid.  

 

Fig. 28. Allélängd för alléer vid gods- samt bruk i Östergötland och förändringar över tid.  
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4.2.2. Landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer i 

Östergötland 
Under perioden 1868–1877 fanns landsvägsalléer utspritt över hela Östergötland medan 

infartsalléer till gårdar främst förekommer i slättbygden (bilaga 5). Idag har infartsalléer till 

gårdar ökat i samtliga bygder framförallt i slättbygden (bilaga 6). Infartsalléer till gårdar har 

ökat kraftigt i antal alléer medan landsvägsalléer endast ökat lite (fig. 29). Landsvägsalléer har 

minskat i allélängd medan infartsalléer till gårdar ökat mycket (fig. 30). Infartsalléer till 

kyrkor är få i länet med tanke på hur många kyrkor det fanns. Infartsalléer till städer är endast 

ett fåtal, men med tanke på antalet städer så var det betydligt mer förekommande med alléer 

vid städer än alléer vid kyrkor.  

 

 

Fig. 29. Antal landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer i Östergötland och förändring 
över tid.  
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Fig. 30. Allélängd för landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer i Östergötland och 
förändring över tid.  

 

4.2.3. Övriga alléer 
De övriga alléerna är uppdelade i två allétyper: alléer vid gårdar och alléer vid mindre vägar. 

Under perioden 1868–1877 fanns få alléer i länet och de flesta av dessa var centrerade till 

slätt- och mellanbygden (bilaga 7). Idag finns betydligt fler alléer utspridda i hela länet (bilaga 

8). Alléer vid gårdar och alléer vid mindre vägar har ökat i både antal och allélängd idag 

jämfört med perioden 1868–1877 (fig. 31 och 32).  

 

Fig. 31. Jämförelse av antal alléer i kategorin: övriga alléer och förändring över tid.  
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Fig. 32.  Jämförelse av allélängden i kategorin: övriga alléer och förändringar över tid.  

 

 

4.3. Alléer i Östergötlands fem bygder/områden 

Antalet alléer har ökat i alla bygder. Slättbygden hade flest antal alléer både idag och under 

perioden 1868–1877. Norra skogsbygden, mellanbygden och södra slättbygden har liknande 

antal alléer under båda perioderna medan skärgården har betydligt färre alléer både under 

perioden 1868–1877 och idag (fig. 33).  

Räknat på allélängden så finns det betydligt mest allé i slättbygden. Även här ligger norra 

skogsbygden, mellanbygden och södra skogsbygden nära varandra gällande allélängden och 

skärgården har en mindre allélängd. Slättbygden och norra skogsbygden har ökat sin allélängd 

idag jämfört med under perioden 1868–1877. Hos de övriga tre bygderna har allélängden 

minskat sedan under samma period (fig. 34).  
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Tab. 4. Alléer uppdelade efter allékategorier fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över 
tid.  

 
Norra skogsbygden Slättbygden 

Typ av allé Enhet År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

Alléer vid gods- 
samt bruk 

antal 38 60 58% 136 143 5% 

total 
allélängd 
(m) 

10 253 14 
437 

41% 47 489 47 391 0% 

Landsvägsalléer, 
infartsalléer till 
gårdar, kyrkor, 
städer 

antal 18 53 194% 154 290 88% 

total 
allélängd 
(m) 

6 099 9 
447 

55% 50 453 62 691 24% 

Övriga alléer antal 5 38 660% 42 135 221% 

total 
allélängd 
(m) 

1 050 5 
258 

401% 19 556 20 527 5% 

Samtliga alléer i 
länet 

antal 61 151 148% 332 568 71% 

total 
längd (m) 

17 401 29 
142 

67% 117 498 130 
609 

11% 

 
Mellanbygden Södra skogsbygden 

Typ av allé Enhet År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

Alléer vid gods- 
samt bruk 

antal 36 48 33% 30 32 7% 

total 
allélängd 
(m) 

9971 12 
784 

28% 8526 5373 -37% 

Landsvägsalléer, 
infartsalléer till 
gårdar, kyrkor, 
städer 

antal 47 42 -11% 27 37 37% 

total 
allélängd 
(m) 

22 596 8 
511 

-62% 10 631 8108 -24% 

Övriga alléer antal 14 38 171% 3 41 1267% 

total 
allélängd 
(m) 

3 486 5 
283 

52% 375 4 969 1225% 

Samtliga alléer i 
länet 

antal 97 128 32% 60 110 83% 

total 
längd (m) 

36 053 26 
578 

-26% 19 532 18 450 -6% 

 
Skärgården 

   

Typ av allé Enhet År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

 
 

Alléer vid gods- 
samt bruk 

antal 12 17 42% 
   

total 
allélängd 
(m) 

3415 2567 -25% 
   

Landsvägsalléer, 
infartsalléer till 
gårdar, kyrkor, 
städer 

antal 5 9 80% 
   

total 
allélängd 
(m) 

1 467 1 
047 

-29% 
   

Övriga alléer antal 1 8 700% 
   

total 
allélängd 
(m) 

463 683 48% 
   

Samtliga alléer i 
länet 

antal 18 34 89% 
   

total 
längd (m) 

5 345 4 
297 

-20% 
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Tab. 5. Alléer uppdelade efter allétyper fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

  
Norra skogsbygden Slättbygden 

Typ av allé Enhet År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

Alléer vid gods antal 23 50 117% 130 142 9% 

total längd 
(m) 

6657 12 399 86% 45 737 47 020 3% 

Alléer vid bruk antal 15 10 -33% 6 1 -83% 

total längd 
(m) 

3 596 2 037 -43% 1 752 371 -79% 

Landsvägsalléer antal 13 15 15% 69 95 38% 

total längd 
(m) 

5 165 3 148 -39% 28 307 27 049 -4% 

Infartsalléer till 
gårdar 

antal 5 38 660% 78 189 142% 

total längd 
(m) 

934 6 299 574% 15 043 31 759 111% 

Infartsalléer till 
kyrkor 

antal 0 0 0% 1 3 200% 

total längd 
(m) 

0 0 0% 1 288 244 -81% 

Infartsalléer till 
städer 

antal 0 0 0% 6 3 -50% 

total längd 
(m) 

0 0 0% 5 815 3 639 -37% 

Alléer vid 
gårdar 

antal 0 4 0% 12 57 375% 

total längd 
(m) 

0 344 0% 1 665 4 597 176% 

Alléer vid 
mindre vägar 

antal 5 34 580% 30 78 160% 

total längd 
(m) 

1 050 4 914 368% 17 891 15 929 -11% 

 
Mellanbygden Södra skogsbygden 

Typ av allé Enhet År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

Alléer vid gods antal 32 48 50% 19 30 58% 

total längd 
(m) 

9472 12 784 35% 6003 5234 -13% 

Alléer vid bruk antal 4 0 -100% 11 2 -82% 

total längd 
(m) 

500 0 -100% 2523 139 -94% 

Landsvägsalléer antal 33 14 -58% 19 13 -32% 

total längd 
(m) 

20 042 4 623 -77% 9082 4725 -48% 

Infartsalléer till 
gårdar 

antal 12 25 117% 8 22 175% 

total längd 
(m) 

1 707 3 499 105% 1549 3123 102% 

Infartsalléer till 
kyrkor 

antal 1 2 100% 0 2 0% 

total längd 
(m) 

363 390 7% 0 260 0% 

Infartsalléer till 
städer 

antal 1 0 -100% 0 0 0% 

total längd 
(m) 

484 0 -100% 0 0 0% 

Alléer vid 
gårdar 

antal 3 14 367% 1 17 1600% 

total längd 
(m) 

785 1 156 47% 127 2 142 1587% 

Alléer vid 
mindre vägar 

antal 11 24 118% 2 24 1100% 

total längd 
(m) 

2 701 4 127 53% 248 2 827 1040% 
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Skärgården 

   

Typ av allé Enhet År 1868–
1877 

Idag  Procentuell 
förändring 

 
 

Alléer vid gods antal 12 17 42% 
   

total längd 
(m) 

3415 2567 -25% 
   

Alléer vid bruk antal 0 0 0% 
   

total längd 
(m) 

0 0 0% 
   

Landsvägsalléer antal 4 7 75% 
   

total längd 
(m) 

1304 974 -25% 
   

Infartsalléer till 
gårdar 

antal 1 2 100% 
   

total längd 
(m) 

163 73 -55% 
   

Infartsalléer till 
kyrkor 

antal 0 0 0% 
   

total längd 
(m) 

0 0 0% 
   

Infartsalléer till 
städer 

antal 0 0 0% 
   

total längd 
(m) 

0 0 0% 
   

Alléer vid 
gårdar 

antal 1 6 500% 
   

total längd 
(m) 

463 510 10% 
   

Alléer vid 
mindre vägar 

antal 0 2 0% 
   

total längd 
(m) 

0 173 0% 
   

 

 

 

Fig. 33. Östergötlands alléer fördelat till bygderna/områdena och förändringar över tid.  
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Fig. 34. Östergötlands totala allélängd fördelat till bygderna/områdena och förändringar över tid.  

 

4.3.1. Alléer vid gods- samt bruk i Östergötlands bygder/områden  

Under perioden 1868–1877 var antalet alléer vid gods- samt bruk väldigt jämnt fördelat 

mellan tre av bygderna, medan slättbygden hade ett större antal alléer och skärgården väldigt 

få (fig. 35). Den totala allélängden för alléer vid gods- samt bruk är ansenligt störst i 

slättbygden under båda perioderna. Norra skogsbygden, mellanbygden samt södra 

skogsbygden har relativt lika fördelning under perioden 1868–1877, men i dag har 

allélängden ökat i norra skogsbygden samt mellanbygden men minskat i södra skogsbygden. I 

skärgården är allélängden under båda perioderna kortare än hos övriga bygder där allélängden 

också har minskat (fig. 36).  
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Fig. 165. Antal alléer vid gods- samt bruk fördelat på Östergötlands bygder/områden och förändringar 
över tid.  

 

Fig. 36. Allélängd för alléer vid gods- samt bruk fördelat på Östergötlands bygder/områden och 
förändringar över tid.  
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4.3.1.1 Alléer vid gods fördelat på Östergötlands bygder/områden  

Av bygderna i Östergötland har slättbygden störst förekomst av alléer vid gods både gällande 

antal och allélängd över tid. I samtliga bygder har antalet alléer ökat sedan under perioden 

1868–1877 (fig. 37). Allélängden har ökat i tre utav bygderna men minskat i de andra två (fig. 

38).  

 

 

Fig. 37. Antal alléer vid gods fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

 

 

Fig. 38. Allélängd för alléer vid gods fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  
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4.3.1.2 Alléer vid bruk fördelat på Östergötlands bygder/områden 

Under perioden 1868–1877 fanns alléer vid bruk i alla bygder utom i skärgården, med störst 

förekomst i de två skogsbygderna. Idag har förekomsten av alléer vid bruk minskat kraftigt i 

samtliga bygder (fig. 39 och 40).  

 

 

Fig. 39. Antalet alléer vid bruk fördelat på Östergötlands bygder/områden samt förändring över tid. 

 

Fig. 40. Total allélängd för alléer vid bruk fördelat på Östergötlands bygder/områden samt förändring 
över tid. 

 

15

6

4

11

0

10

1
0

2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Norra
skogsbygden

Slättbygden Mellanbygden Södra
skogsbygden

Skärgården

A
n

ta
l 

a
ll

é
e

r

Bygder/områden

1868–1877 idag

3 596

1 752

500

2523

0

2 037

371

0
139

0
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Norra
skogsbygden

Slättbygden Mellanbygden Södra
skogsbygden

Skärgården

A
ll

é
lä

n
g

d
 (

m
)

Bygder/områden

1868–1877 idag



50 
 

4.3.2 Landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer i 

Östergötlands bygder/områden 

Landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer finns utspritt i hela länet och i alla 

bygder. Störst förekomst finns i slättbygden. Detta gäller både antal alléer och allélängd samt 

över tid (fig. 41 och 42). 

 

Fig. 41. Antal landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer fördelat på Östergötlands 
bygder/områden och förändringar över tid. 

 

 

Fig. 42. Allélängd för landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer fördelat på 
Östergötlands bygder/områden och förändringar över tid. 
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4.3.2.1 Landsvägsalléer fördelat på Östergötlands bygder  

Under perioden 1868–1877 var förekomsten av landsvägsalléer betydligt störst i slättbygden. 

Främst gällande antal alléer (fig. 43), även allélängden är störst av bygderna även om 

mellanbygden också har betydligt mer allélängd än övriga bygder (fig. 44). Idag har antalet 

alléer i slättbygden ökat medan antalet alléer i mellanbygden minskat. I samtliga bygder har 

allélängden minskat, i mellanbygden har allélängden minskat kraftigt.  

 

 

Fig. 43. Antal landsvägsalléer fördelat på Östergötlands bygder samt förändringar över tid. 

 

Fig. 44. Total allélängd för landsvägsalléer fördelat på Östergötlands bygder samt förändringar över 
tid. 
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4.3.2.2 Infartsalléer till gårdar fördelat på Östergötlands bygder  

Störst förekomst av infartsalléer till gårdar i slättbygden över tid. Antalet alléer har ökat 

betydligt i slätt- samt norra skogsbygden. Infartsalléer till gårdar har till antalet ökat i samtliga 

bygder (fig. 45). I slätt- och norra skogsbygden har allélängden mest, även i övriga bygder 

förutom skärgården syns en ökning i allélängd idag (fig. 46).  

 

 

Fig. 45. Antal infartsalléer till gårdar fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

 

 

Fig. 176. Allélängd för infartsalléer till gårdar fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över 
tid.  
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4.3.2.3 Infartsalléer till kyrkor fördelat på Östergötlands bygder  

Under perioden 1868–1877 fanns infartsalléer till kyrkor i slättbygden och mellanbygden. 

Idag har antalet alléer i dessa två bygder ökat samt att infartsalléer till kyrkor planterats även i 

södra skogsbygden (fig. 47). I slättbygden har allélängden minskat kraftigt idag jämfört med 

perioden 1868–1877 medan allélängden i mellanbygden ökat något (fig. 48).  

 

 

Fig. 47. Antal infartsalléer till kyrkor fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

 

 

Fig. 48. Allélängd för infartsalléer till kyrkor fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid. 
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4.3.2.4 Infartsalléer till städer fördelat på Östergötlands bygder  

Infartsalléer till städer fanns under perioden 1868–1877 till största del i slättbygden samt en 

allé i mellanbygden. Idag finns det endast infartsalléer till städer i slättbygden där antalet 

alléer sjunkit (fig. 49). Allélängden i slättbygden har minskat kraftigt sedan under perioden 

1868–1877 och den lilla allé som fanns i mellanbygden har försvunnit (fig. 50).  

 

 

Fig. 49. Antal infartsalléer till städer fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

 

Fig. 50. Allélängd för infartsalléer till städer fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

 

0

6

1

0 00

3

0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

Norra
skogsbygden

Slättbygden Mellanbygden Södra
skogsbygden

Skärgården

A
n

ta
l 

a
ll

é
e

r

Bygder/områden

1868–1877 idag

0

5 815

484
0 00

3 639

0 0 0
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Norra
skogsbygden

Slättbygden Mellanbygden Södra
skogsbygden

Skärgården

A
ll

é
lä

n
g

d
 (

m
)

Områden/bygder

1868–1877 idag



55 
 

4.3.4 Övriga alléer i Östergötlands bygder/områden  

Övriga alléer har ökat kraftigt i samtliga bygder i Östergötland sedan perioden 1868–1877. 

Flest alléer under båda perioderna finns i slättbygden medan övriga bygder har betydligt färre 

alléer och en mer jämn fördelning av alléer (fig. 51). Allélängden för övriga alléer har ökat i 

alla bygder. Mest förekomst av allélängd i slättbygden under perioden 1868–1877 samt idag 

(fig. 52).  

 

 

Fig. 51. Antal övriga alléer fördelat på Östergötlands bygder/områden och förändringar över tid. 

 

Fig. 52. Allélängd för övriga alléer fördelat på Östergötlands bygder/områden och förändringar över tid. 
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4.3.3.1 Alléer vid gårdar fördelat på Östergötlands bygder/områden 

Alléer vid gårdar har ökat i samtliga bygder sedan under perioden 1868–1877 till idag. Idag 

finns med stor marginal den största förekomsten av alléer i slättbygden (fig. 53). Allélängden 

för alléer vid gårdar har ökat i alla bygder och största förekomsten finns i slättbygden (fig. 

54).  

 

Fig. 53. Antal alléer vid gårdar fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

 

Fig. 54. Allélängd för alléer vid gårdar fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  
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4.3.3.2 Alléer vid mindre vägar fördelat på Östergötlands bygder/områden 

Alléer vid mindre vägar har till antalet alléer ökat i samtliga bygder i Östergötland sedan 

perioden 1868–1877 fram till idag. Störst förekomst av alléer idag finns i slättbygden, så även 

under perioden 1868–1877 (fig. 55). Allélängden för alléer vid vägar har ökat i alla bygder 

förutom i slättbygden där allélängden minskat. Trots minskning av allélängd är förekomsten 

av allélängd störst i slättbygden jämfört med övriga bygder under bägge perioderna (fig. 56).  

 

 

Fig. 55. Antal alléer vid mindre vägar fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över tid.  

 

Fig. 56. Allélängd för alléer vid mindre vägar fördelat på Östergötlands bygder och förändringar över 
tid.  
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5. Diskussion  

5.1 Alléförekomsten i hela länet och förändringar över tid.  

Alléerna i Östergötland har som studien visar ökat med 74 % i antal alléer, men endast 7 % i 

allélängd. Det sänkta medelvärdet av allélängden visar på att alléerna idag är kortare än under 

perioden 1868–1877. Den stora ökningen av antalet alléer kan troligen kopplas till att en del 

allétyper som tex infartsalléer till gårdar till stor del uppkommit efter förändringar i 

landskapet som ägt rum efter perioden 1868–1877. Den historiska utbredningen av alléer visar 

endast alléer som fanns utritade på häradsekonomiska kartan, alléer kan ha uppkommit efter 

det och sedan hunnit försvinna under tex den tidiga delen av 1900-talet då många alléer 

försvann i och med bilismens intåg (Bucht 1996). En annan faktor till ökningen av antalet 

alléer i länet är de övriga alléerna stora ökning. De två allétyperna i kategorin är ofta korta 

alléer som inte hade samma utbredning i länet 1868–1877 som de har idag. Det finns inte 

mycket skrivet om dessa alléer, men man kan anta att dessa uppkommit sent och kan ha med 

det ökade intresset för alléer i landskapet hos myndigheter, markägare och allmänheten i stort 

(Bucht 1996).  

Östergötlands landskap dominerades inte av alléer vid gods och bruk under den senare delen 

av 1800-talet som de enligt Olsson (2012) gjorde i Skåne under samma tid. I Östergötland 

fanns en jämn fördelning mellan antalet alléer vid gods och bruk och landsvägsalléer, 

infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer. Detta kan tänkas bero på att alléer vid gods och 

bruk redan hade en befintlig utbredning vid denna tiden. Landsvägsalléer hade sin största 

utbredning innan en nedgång följde på grund av bilens intåg när vägar breddades (Bucht 

1996). Att sedan landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer behåller sin andel 

idag medan alléer vid gods- samt bruk minskar sin andel då fler av de övriga alléerna ökat kan 

kopplas till att infartsalléer till gårdar tillkommit och att alléer vid gods- samt bruk inte ökat i 

samma utsträckning utan här har planterandet av alléer stått mer stilla.  

Slättbygden är allétätast i stort, vilket kan kopplas till bygdens karaktär som är öppen och 

flack samt där den bästa jordbruksmarken är belägen. Det stämmer även med var 

alléförekomsten är störst i Skåne (Olsson 2012). Rörelsen av människor i landskapet kan 

tänkas påverka alléplantering eftersom en av anledningarna till alléplantering är att visa 

markägarens makt över landskapet.  
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5.2 Alléer vid gods- samt bruk  

Minst förändring hos de tre stora allékategorierna i hela länet syns hos alléer vid gods och 

bruk. Seden att plantera alléer kom först hit och var redan väl utbredd under senare delen av 

1800-talet därav den mindre förändringen än hos landsvägsalléerna, infartsalléer till gårdar, 

kyrkor och städer och de övriga alléerna som påverkats av stora förändringar i landskapet 

under mitten på 1800-talet som gav upphov till att alléer planterades (Olsson 2012).  

Den något större ökningen gällande antalet alléer som ökat 19 % gentemot allélängd, 4 % kan 

troligen kopplas till att medelvärdet av allélängden blivit kortare, och att det då tillkommit en 

liten mängd alléer förändrar inte den sammanlagda alléförekomsten inom kategorin nämnvärt.  

Alléer vid gods både var och är mest utbredd i slättbygden vilket motsäger vad som tidigare 

sagts om fåtaliga gods i slättbygden (Berg 2003). Det är då troligen så att man här i större 

utsträckning planterat alléer vid gods än vad man gjort i de kanske mer godstäta bygderna. 

Däremot fanns i stort sett ingen procentuell förändring gällande allélängd sedan perioden 

1868–1877 till idag i slättbygden. Här har inte hänt så mycket medan i norra skogsbygden 

hade antalet alléer ökat med över 50 %, och allélängden med över 40 %, vilket betyder att 

många alléer vid gods planterats efter perioden 1868–1877. Här har det skett stora 

förändringar. Hur kan det komma sig? Norra skogsbygden är till sin karaktär mest lik södra 

skogsbygden, som också har en stor andel gods, men här finns inte så många alléer och 

dessutom har allélängden minskat idag. Det skulle möjligen kunna bero på en avsaknad av 

förändringar i landskapet som gör att nya alléer inte har planterats. Eftersom godsen i södra 

skogsbygden ofta var placerade i avskilda lägen (Berg 2003) dessutom i ett landskap med få 

öppna marker kanske lokaliseringen av godset i landskapet är anledningen till att få alléer 

planterats. En möjlig orsak till att allélängden minskat är att alléträden blivit sjuka eller gamla 

och det saknas vilja att återplantera eller plantera in träd i befintliga alléer.  

Alléer vid bruk hade under 1800-talets senare del störst utbredning i skogsbygderna, vilket 

beror på att det var där de flesta bruken fanns. Den kraftiga nedgången av alléer vid bruk kan 

sannolikt kopplas till att många bruk idag lagts ner och då har även alléerna försvunnit. Vid 

bruken finns vanligen en fastighet som fortfarande är bebodd och där kan det såklart finnas 

alléer kvar. Minst nedgång syntes i norra skogsbygden, vilket innebär att många alléer finns 

kvar trots stor nedläggning av bruk i länet.  
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5.3 Landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor och städer 

I slättbygden uppmanades allmänheten att plantera träd längs med landsvägarna under början 

av 1800-talet pga. av trädlösheten som rådde på den öppna slätten vilket borde vara en av 

anledningarna till att slättbygden hade störst förekomst av landsvägsalléer under perioden 

1868–1877 (Pålstam 1996). Det är också på slätterna den största nyttan med landsvägsallén 

fanns tex att kunna ta vara på löv och grenar från själva trädet men även att kunna se vägen 

bättre vid mörker och snö, vilket troligen var en viktig faktor till att landsvägsallén till största 

del var planterad i slättbygden (Olsson 2012). 

Landsvägsalléer har minskat i allélängd sedan perioden 1868–1877 med 37 %. Det finns 

mindre allélängd idag än det gjorde under perioden 1868–1877 även om antalet alléer ökat 4 

%. Det betyder ändå att det försvunnit landsvägsalléer i Östergötland, troligtvis under tidigt 

1900-talet i och med bilismens intågande. Att alléer idag ökat till antalet kan tänkas bero på 

att man i slutet av 1900-talet började satsa på att återinföra allén längs vägarna i Sverige 

(Bucht 1996).   

Salmén har också använt sig av länsstyrelsens heltäckande trädinventeringar över 

Östergötland. Ett av resultaten visade att 33,5 % av Östergötlands alléer låg vid statliga vägar 

(Salmén 2012). I denna studie bestod 44 % av länets alléer, beräknat på antal och 43 %, 

beräknat på allélängd utav landsvägsalléer, infartsalléer till gårdar, kyrkor, och städer är 

inräknade. Min tolkning är att alléer vid statliga vägar till allra största grad då är 

landsvägsalléer. Mitt resultat slår något högre, men då ingår även infartsalléerna som inte 

borde inräknas i denna jämförelse. Tolkar man den här studiens andel som något mindre så 

har båda studier ett relativt lika resultat, men då har studierna även samma underlag som 

utgångspunkt. 

Under perioden 1868–1877 fanns störst förekomst av infartsalléer till gårdar i slättbygden 

vilket inte är förvånande eftersom man här kunde dra nytta av vad träden kunde ge precis som 

hos landsvägsalléerna då landskapet var öppet. En infartsallé till gården var också en 

statusmarkering som hos godsen (Olsson 2012). I slättbygden fanns stora gårdar med stora 

jordbruk (Berg 2003) och det var vid de större gårdarna som alléplanteringar gjordes under 

mitten av 1800-talet (Pålstam 1996), vilket skulle kunna förklara varför infartsalléer var 

vanligare i slättbygden än i de övriga bygderna.  

Infartsalléer till gårdar i länet har ökat 166 % i antal alléer och 131 % i allélängd sedan 

perioden 1868–1877. Allétypen har ökat i samtliga bygder idag jämfört med under perioden 
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1868–1877 kan med stor sannolikhet kopplas till skiftesreformerna som ändrade om i 

landskapet och innebar att många gårdar flyttades ut ur bykärnan. De fick då en egen 

infartsväg från den stora vägen som lämpades sig väl för en infartsallé till gården. I Skåne 

uppkom många infartsalléer till gårdar till följd av skiftesreformerna, men att alléplanteringar 

inte tog fart direkt efter skiftet utan en tid senare då det tar lite tid att få upp välståndet på 

gårdarna så pass mycket att man fokuserar på trädgårdar och alléer (Olsson 2012). Eftersom 

det tog lång tid innan många byar i Östergötland hade skiftats kan det med stor sannolikhet 

betyda att alléerna som planterades till följd av skiften uppkom efter 1868–1877 (Gadd 2000). 

Troligen planterades även många alléer ett tag efter skiftet precis som i Skåne.  

5.4 Övriga alléer 
Alléer vid gårdar och alléer vid mindre vägar hade båda väldigt liten förekomst under 

perioden 1868–1877 för att sedan kraftigt öka fram till idag. Alléer vid gårdar har ökat 476 % 

i antal alléer och 188 % i allélängd vilket innebär att viljan att plantera alléer som inte är en 

infartsallé till gården ökat. En del alléer kan ha planterats en kort tid efter den 

häradsekonomiska kartan ritades, kanske i samband med att en infartsallé till gården 

planterades som ofta skedde en tid efter ett skifte. Alléer vid gårdar har och hade även under 

tiden för den häradsekonomiska kartan störst förekomst i slättbygden, vilket kan kopplas till 

den praktiska nyttan en allé kunde ha. På slätten kunde avståndet till träd vara långt, det var 

kanske en bit till ängsmarken och då kunde en allé belägen nära gården vara till nytta (Olsson 

2012).  

Att alléer vid mindre vägar ökat 238 % till antalet men enbart 28 % i allélängd kan troligen 

kopplas samman med ökningen av antalet landsvägsalléer, och viljan att återigen plantera 

alléer vid vägarna (Bucht 1996). Det betyder även att alléerna som planterats generellt blivit 

kortare.  

5.5 Trädslag i Östergötlands alléer 
Precis som i många delar av Sverige är blandalléer de vanligast förekommande alléerna och 

de dominerar landskapet i Östergötland (Östberg et al. 2010). Det som avviker i studiens 

resultat är att det finns en så stor förekomst av rena björkalléer som annars är vanligt 

förekommande i de norra delarna av landet (Östberg et al. 2010). För att förstå studiens 

resultat bättre krävs en jämförelse med alléträden som inventerades av länsstyrelsen 

Östergötland som visade att lind, lönn, ask, och alm var de vanligaste trädslagen utav 

alléträden (fig. 7). Då är det troligtvis så att många av de vanligaste alléträden fanns i 

blandalléer medan björken inte gör det och att det är därför björk framträder så starkt i 
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resultatet. Denna studie visar att ask, lind och lönn, och även alm är de vanligaste trädslagen 

hos alléer som enbart består utav ett trädslag. Jämför man det med de vanligaste trädslagen för 

alléträd i Östergötland så överensstämmer resultaten.   

Precis som i Skåne förekommer lind, ask, alm, lönn, kastanj och poppel hos alléer vid gods 

(Olsson 2012). Blandalléer har störst genomslag i Östergötland och endast lind visar på en 

större förekomst som allé bestående av endast ett trädslag.  

Vitpil ska ha varit ett vanligt trädslag hos de allmänna landsvägarna i slutet av 1700- och i 

början på 1800-talet ibland annat Skåne, Östergötland och på Öland eftersom den är lätt att 

föröka, plantera och för att den växer fort (Östberg et al. 2010). Av detta syns inga spår hos 

dagens landsvägsalléer i Östergötland. Liksom i Skåne består infartsalléer till gårdar i 

Östergötland utav samma lövträd som hos godsen (Olsson).  

Trädslagsanalysen visar på att många olika trädslag förekommer i Östergötlands alléer och 

även att allétyperna kan bestå av många olika trädslag. Därför ger det mig anledning att tro 

precis som Olsson menar att val av trädslag i alléer kanske inte hade så stor betydelse (Olsson 

2012).  

5.6 Slutsatser 
Det finns mer alléer i Östergötland idag än det gjorde under perioden 1868–1877. Alléer har 

störst förekomst i slättbygden. Alléer vid gods- samt bruk hade förändrats minst från perioden 

1868–1877 till idag vilket troligen beror på att alléer vid gods och bruk redan var vanliga 

under perioden 1868–1877. Infartsalléer till gårdar har ökat i bygderna sedan perioden 1868–

1877 vilket kan kopplas till skiftesreformerna som förändrade landskapet under slutet av 

1800-talet och gav upphov till alléplanteringar i länet. Hos dagens alléer är alléer med 

blandade trädslag främst förekommande.  

Tack till  

Ett stort tack till min externa handledare Patrik Olsson för sin expertis på området alléer och 

handledning av detta arbete.  

Tack till min handledare Henrik Svensson, Högskolan Kristianstad som hjälpte mig att få en 

bra start med arbetet med värdefulla idéer.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1.  

 

Kartan visar en historisk utbredning av alléer i Östergötland under perioden 1868–1877. Alléer är 

utritade efter häradsekonomiska kartan. Alléförekomsten är tätare som ett bälte över mitten av 

Östergötland där slättbygd och mellanbygd är belägen. 
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Bilaga 2.  

 

Kartan visar alléers utbredning i Östergötland idag. Alléer baseras på Länsstyrelsens GIS: lager för 

perioden 1997–2008 med vissa ändringar. Alleförekomsten är tätare i mitten där slätten och 

mellanbygden sträcker sig. 
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Bilaga 3.  

 

Alléer vid gods- samt bruk i Östergötland efter häradsekonomiska kartan 1868–1877. Alla fem bygder 

har alléer dock tätare alléförekomst i slätt- och mellanbygd än i de två skogsbygderna samt 

Skärgården. Uppdelning av bygder efter Länsstyrelsen i Östergötlands indelning av bygder 

(Länsstyrelsen Östergötland u.å). 
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Bilaga 4. 

 

Alléer vid gods- samt bruk i Östergötland idag baserat på länsstyrelsens GIS-lager över inventerade 

alléer. Alléer i samtliga bygder dock tätare med alléer i slätt- och mellanbygden jämfört med övriga 

bygder. I slätt- och mellanbygden är alléförekomsten tätare än under perioden 1868–1877. 

Uppdelning av bygder efter Länsstyrelsen i Östergötlands indelning av bygder (Länsstyrelsen 

Östergötland u.å). 
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Bilaga 5.  

 

 

Utbredning av landsvägsalléer, infartsalléer till -gårdar, -kyrkor samt -städer i Östergötland efter 

Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Infartsalléer till gårdar främst förekommande i Slättbygden 

medan landsvägsalléerna tenderar att sprida ut sig till alla bygder. Uppdelning av bygder efter 

Länsstyrelsen i Östergötlands indelning av bygder (Länsstyrelsen Östergötland u.å). 
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Bilaga 6.  

 

Dagens utbredning av landsvägsalléer, infartsalléer till -gårdar, -kyrkor samt -städer i Östergötland 

baserat på länsstyrelsens GIS-lager av inventerade alléer. Infartsalléer till gårdar förekommer med en 

ökad täthet sedan perioden 1868–1877. Även om infartsalléerna är centrerade till Slättbygden har de 

ökat även i de övriga bygderna. Landsvägsalléerna finns utspritt i alla fem bygder. Uppdelning av 

bygder efter Länsstyrelsen i Östergötlands indelning av bygder (Länsstyrelsen Östergötland u.å). 
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Bilaga 7.  

 

Övriga alléer i Östergötland efter Häradsekonomiska kartan 1868–1877. Alléer vid gårdar förekommer 
främst i slättbygden. Alléer vid mindre vägar förekommer mer spritt i flera bygder. Uppdelning av 
bygder efter Länsstyrelsen i Östergötlands indelning av bygder (Länsstyrelsen Östergötland u.å). 
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Bilaga 8.  

 

Övriga alléer i Östergötland idag efter länsstyrelsens GIS-lager över inventerade alléer. Förekomsten 

av båda allétyperna har ökat sedan 1868–1877 (se fig. 39) och förekommer i alla bygder. Uppdelning 

av bygder efter Länsstyrelsen i Östergötlands indelning av bygder (Länsstyrelsen Östergötland u.å). 
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Bilaga 9. Trädslag för alléer fördelat på allétyper, beräknat på antal alléer.  

Antal alléer Alléer vid 
gods samt 
bruk 

Landsvägsalléer, infartsalléer till -gårdar, -kyrkor, -
städer 

Övriga alléer 

Trädslag Alléer 
vid 
gods 

Alléer 
vid 
bruk 

Landsvägs-
alléer 

Infartsalléer  
till gårdar 

Infartsalléer 
till kyrkor 

Infartsalléer  
till städer  

Alléer  
vid 
gårdar 

Alléer vid 
mindre 
vägar 

alm 6 0 3 12 0 0 4 4 

al  1 0 1 0 0 0 2 0 

apel 0 0 0 2 0 0 0 1 

ask 12 0 17 12 0 0 10 9 

asp 1 0 1 3 0 0 0 0 

björk 14 0 19 61 1 0 19 36 

bok 0 0 0 0 0 0 0 1 

ek 3 0 6 3 0 0 0 11 

gran 0 0 0 1 0 0 2 1 

hästkastanj 9 1 2 2 0 0 0 1 

lärk 0 0 1 0 0 0 0 0 

lind 47 2 7 19 1 0 2 8 

lönn 13 0 11 38 0 0 11 17 

oxel 1 0 3 3 0 0 1 1 

poppel 2 0 2 4 0 0 1 3 

sälg 0 0 1 0 0 0 0 0 

blandade 
trädslag 

138 6 52 92 4 2 42 58 

hamlade 
alléer 

2 1 2 2 0 0 0 2 
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Bilaga 10. Trädslag för alléer fördelat på allétyper, beräknat på allélängd.  

Allélängd 
(m) 

Alléer vid gods 
samt bruk 

Landsvägsalléer, infartsalléer till -gårdar, -kyrkor, -
städer 

Övriga alléer 

trädslag Alléer 
vid 
gods 

Alléer 
vid bruk 

Landsvägs- 
alléer 

Infartsalléer 
till gårdar 

Infartsalléer 
till kyrkor 

Infartsalléer 
till städer 

Alléer 
vid 
gårdar 

Alléer vid 
mindre 
vägar 

alm 2727 0 982 1130 0 0 209 1656 

al  99 0 158 0 0 0 108 0 

apel 0 0 0 93 0 0 0 231 

ask 2003 0 2042 1743 0 0 1046 1085 

asp 110 0 57 382 0 0 0 0 

björk 5097 0 4753 8243 150 0 8243 4448 

bok 0 0 0 0 0 0 0 287 

ek 1869 0 861 582 0 0 0 1658 

gran 0 0 0 39 0 0 90 70 

hästkastanj 938 88 214 73 0 0 0 59 

lärk 0 0 272 0 0 0 0 0 

lind 10 292 229 1167 2968 109 0 160 534 

lönn 2892 0 2051 4714 0 0 774 2148 

oxel 28 0 733 302 0 0 72 64 

poppel 784 0 259 807 0 0 107 363 

sälg 0 0 81 0 0 0 0 0 

blandade 
trädslag 

41 073 1799 16 332 18 669 566 676 4540 13 204 

hamlade 
alléer 

229 110 293 80 0 0 0 92 

 


