
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. 

 

Boksläpp 
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Ömse sidor om vägen 
Allén och landskapet i Skåne 1700-1900 

 
Tid Tisdag 20 november, kl. 18.00–20.00 (kaffe med smörgås från kl. 17.30, mingel med förtäring 

och dryck kl. 20.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan 
 
Pris 
 

Senast den 17 november via webben (klicka här) eller till jimmy.lyhagen@ksla.se 
(Observera att föranmälan är obligatorisk) 
Kostnadsfritt! 

 
Försäljning av boken under kvällen till förmånligt pris: 100 kr (ord. 350 kr.) 
(Kan även beställas via adlibris.com, pris: 192 kr och bokus.com, pris: 227 kr. Läs mer om boken 
och vår övriga publicering på http://www.ksla.se/anh) 
 
Den som färdas genom det Skåne kan knappast undgå ett av de mest karaktäristiska 
landskapselementen: allén.  
 
I föredrag av författaren och företrädare för Centrum för biologisk mångfald och 
Riksantikvarieämbetet presenteras alléer från ett historiskt, kulturellt och biologiskt perspektiv, 
men också från en nutida synvinkel med svar på frågan varför den historiska allén har ett intresse 
även idag. 

Med början på 1700-talet kom det skånska landskapet att 
genomgå en stor omvandling där alléerna kom att fylla både 
praktiska funktioner och utgöra estetiska ideal. Alléerna hade 
till uppgift att pryda omgivningen, strukturera landskapet och 
markera den sociala betydelsen. Därför blev en allé en markör 
för södra och mellersta Sveriges herrgårdsbygder där detta 
tillrättalagda, ordnade landskap blev symbolen för det sköna. 
Detta var något som sedan även spred sig till bondgårdarna, 
där infartsallén kom att bli en väl synlig statussymbol för 
gården. Även de olika trädslagen som alléerna planterades 
med var kopplade till status – ju ädlare lövträd, desto mer 
ståndsmässigt. I och kring de skånska byarna kom de vanliga 
pilalléerna, eller pilevallarna, att bli de mest karaktäristiska 
inslagen. Även kring de expanderande skånska städerna och 
samhällena kom alléer att planteras och utgjorde en viktig del 
av det nya stadslandskapet. 
Under senare decennier har de skånska alléerna ansetts så 
värdefulla att deras bevarande har fått stöd av bl.a. EU-medel. 
Detta har gjort att förståelsen för dessa betydelsebärande 
miljöer har ökat. 
Boken är Patrik Olssons doktorsavhandling där han har samlat 
ett omfattande historiskt material kring de skånska godsen.  
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PROGRAM 
 

• Inledning.  
Ulrich Lange, universitetslektor vid Göteborgs universitet, akademiledamot och 
ordförande i akademiens nämnd för de areella näringarnas historia, ANH: 
   

• Alléz, Alléz! Varför människan har planterat träd utmed vägar och varför 
detta är intressant idag.  
Patrik Olsson, bokens författare, fil.dr. i kulturgeografi, och verksam vid Regionmuseet i 
Kristianstad. 
 

• Alléer – ett biologiskt kulturarv.  
Anna Dahlström, fil.dr. & Tommy Lennartsson, docent vid Centrum för Biologisk 
Mångfald, CBM, Sveriges Lantbruksuniversitet:  
 

• Alléerna och upplevelsen av landskapet genom tiderna.  
Leif Gren, handläggare vid Riksantikvarieämbetet. 
 

• Alléer sedda ur olika perspektiv. 
Panelsamtal, under ledning av Ulrich Lange med deltagande av publiken. 
 

• Ca kl. 20.00 Mingel i Oscars källare med dryck och förtäring 
 
 

VÄLKOMMEN! 
 
 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
 
                                                          Hitta hit: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


