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Förord 

Den här boken är den första rapporten från projektet ”Förmoderna kustmil-
jöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 – ett 
miljöhistoriskt projekt”.1 Projektet består av sex forskare och lärare, fem av 
dem verksamma vid Södertörns högskola och den sjätte på Riksantikvarie-
ämbetet. Gruppen representerar olika vetenskapliga discipliner (arkeologi, 
historia, natur- och kulturgeografi), men strävar efter en gemensam förstå-
else av kustmiljöernas historiska förändring.  

Projektet i sin helhet sträcker sig över tre år med ca 40 % forskartjänst för 
var och en av deltagarna. Den här boken sammanfattar det första årets stu-
dier. Projektet är finansierat av Östersjöstiftelsen och lokaliserat till Söder-
törns högskola. Vi riktar ett varmt tack till båda dessa institutioner för eko-
nomiskt stöd och andra nödvändiga resurser. 

 
Södertörn i februari 2005. 

 
Kenneth Awebro, Sven Lilja, Peter Norman,  
Mona Petersson, Johan Rönnby, Bengt Windelhed 

                               
1 För närmare beskrivning av projektets innehåll och syfte se projektbeskrivningen ”Förmo-
derna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 – ett mil-
jöhistoriskt projekt.” (2004). Se appendix i denna bok. 
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Inledning 

Av Sven Lilja 

Den som ställer sig på Utterviks brygga i Stockholms skärgård med ansiktet 
riktat mot öster känner kanske en fuktmättad vind i ansiktet eller ett kittlande 
solsken i näsborrarna. Framför iakttagaren utbreder sig en skärgård av stora 
och små öar i ett sönderskuret vattenlandskap. Öarna sprider sig längs kusten 
och utåt i ett glesnande mönster som längst ute i havsbandet övergår i öppet 
brackvattenhav. Östersjön tränger här in i den skandinaviska landtungan och 
bildar grunda sund, fjärdar och vikar. De många öarna reser sig sakta ur ha-
vet. Landytan ökar och i en avlägsen framtid kan vi här föreställa oss ett 
kuperat fastland, där öarna reser sig som låga berg och kullar över ängar, 
hedar och odlingslandskap uppvuxna ur gammal havsbotten. Det vidsträckta 
skärgårdslandskapet längs Södertörns och Roslagens kustband, med dess 
förbindelser över till Åland och Åbolands skärgård, är ett landskap i långsam 
förändring, och så har det varit under de senaste 10 000 åren. Vad har hänt 
under denna långa tid? Vad hände med människorna här? Hur överlevde de? 
Hur anpassade de sig till den föränderliga kustmiljön? 

Projektet ”Förmoderna kustmiljöer” handlar om samspelet mellan kust-
miljöernas förändring och människornas liv huvudsakligen under de senaste 
1500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i 
ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Kustens resurser 
bildar en fond mot vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, 
strategier och tänkande. Naturens utmaning möter människors kamp och 
anpassning, och i den processen skapas landskap och miljöer. Förändring-
arna är ofta smygande, nästan omärkligt gradvisa, men ibland också kortsik-
tiga, tillfälliga och dramatiska. Projektet strävar efter att belysa utvecklingen 
ur båda dessa tidsperspektiv, i ett försök att se historiens riktning, upptäcka 
brytpunkter och eventuella ”systemskiften”.  

Människans avtryck i landskapet är en viktig fråga för projektet. Ibland 
används den moderna facktermen ”ekologiska fotavtryck” för att beskriva 
den process som leder till den omvandling av närmiljön som är skapad av 
människan själv. De mänskliga bosättningarna ses då som aktiva agenter för 
miljöförändringen, men de mänskliga aktiviteterna kan ha olika styrka, olika 
grader av förändrande kraft. I princip är två helt olika grundtolkningar möj-
liga. Låt oss kalla dem ”människan anpassaren” och ”människan överskrida-
ren”. 
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Enligt den förra tolkningsmodellen kan människans verksamheter upp-
fattas som anpassningsstrategier, försök att hantera naturmiljön utan att i 
grunden påverka förutsättningarna. Med ett sådant ekologiskt synsätt blir 
föreställningar som ”ekologisk anpassning” och ”ekologisk balans” givna 
utgångspunkter. Människans förvandling av naturen blir minimal i en strä-
van efter att uppnå harmoni och förutsägbarhet. Detta har under lång tid varit 
en framträdande tankefigur i humanvetenskaper som ägnat sig åt samspelet 
människa-natur. 

Det motsatta synsättet lägger tonvikten vid människans strävan att 
överskrida de naturgivna förutsättningarna och gå vidare mot samhällsom-
vandling, växande produktivitet och ökad välfärd. En sådan tankemodell 
lägger tonvikten vid människans kreativa potential men också hennes nyfi-
kenhet och ständiga strävan framåt. Den överskridande människan stannar 
inte upp inför det synbart anpassade och bekväma livet. Hon utvecklar och 
tar i bruk nya teknologier och nya organisationstyper för att effektivisera och 
förbättra individens och kollektivets gemensamma liv. 

De båda synsätten är givetvis förenliga i den meningen att ”människan 
anpassaren” kan ha dominerat under vissa epoker eller i vissa miljöer, medan 
”människan överskridaren” har haft ett dominerande inflytande i andra tids- 
och rumssammanhang. Men de båda tankefigurerna är också motpoler i en 
verklighet som snarare liknar en skala, en gradvis övergång från en extrem 
till en annan. Även om den historiska verkligheten är ett växelspel mellan de 
två, så är det intressant att kontrastera dem. Kontrasten kan klargöra och 
blottlägga sammanhang som annars lätt hamnar bortom synranden.  

En sådan aspekt värd att beakta är de olika förändringsstrukturer som är 
kopplad till de båda samhällsmodellerna. ”Tidslinjerna” är olika. ”Männi-
skan anpassaren” tenderar att skapa ett cykliskt historiskt förlopp, där för-
ändringar i de yttre förutsättningarna leder till en anpassningsperiod innan 
samhället åter går in i ett tillstånd av harmonisk stagnation. Utvecklingskur-
van blir en svängning mellan förändring och stabilitet. Om stabilitetens grän-
ser överskrids genom samhällets egna inre mekanismer kan detta leda till 
social tillbakagång och demografisk kris. Om anpassningsstrategierna är 
framgångsrika kan utvecklingskurvan i stället komma att likna en trappstege, 
med anpassningssteg och stabila perioder i en långsiktig utveckling mot nya, 
bättre samhällsförhållanden. 

Då har samhället börjat glida mot ”människan överskridarens” tidslinje. 
Den tidslinjen är linjärt eller kumulativt uppåtriktad. I sin renaste form sak-
nar den brytpunkter och stagnationsfaser. Den bär vidare mot allt mer avan-
cerade samhällsformer och alltmer resurskrävande sociala system. Om ut-
vecklingen följer en exponentiell kurva kan den, tror många, vara farlig på 
lång sikt. Det moderna samhällets ständiga befolkningsökning, urbanisering, 
energiförbrukning och växande resursutnyttjande är uppenbarligen ett ut-
tryck för ”människan överskridarens” dominans. Men någonstans måste den 
tidslinjen ändra riktning. Människans värld är inte oändlig. Frågan är när 
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gränsen är nådd och vad som då händer. Åter är vi tillbaka vid ”människan 
anpassaren” och hennes lösning på utvecklingens problem. Är inte alternati-
vet att naturen slår tillbaka och vi hamnar i ett tillstånd av social tillbakagång 
och demografisk kris? 

Naturen sätter upp ramarna för mänsklig verksamhet. I projektet ”Förmo-
derna kustmiljöer” vill vi bl a se hur naturen inverkat på de mänskliga bo-
sättningarna. Strandförskjutning på grund av landhöjning omskapar od-
lingslandskap. Klimatet påverkar näringarna genom sina snabba väderväx-
lingar och sina långsiktiga klimatförändringar. Ett kustlandskap är beroende 
av havets skafferi. Den intressanta frågan är var demarkationslinjen mellan 
”natur” och ”kultur” går. Är den möjlig att urskilja och har den i så fall för-
ändrats? Vad står begreppen för? 

Även denna problemställning kan spaltas upp i två grundattityder, ”natur-
determinism” och ”kulturdeterminism”. Det är naturligtvis ingen slump att 
”naturdeterminismen” går väl ihop med idén om ”människan anpassaren” 
och att ”kulturdeterminismen” passar bra för ”människan överskridaren”. 
Grundtanken bakom naturdeterminismen är naturens kraft att tvinga männi-
skorna anpassa sig efter dess krav. I vissa tolkningar har detta synsätt slagit 
över i darwinistiska, närmast rasistiska, idéer. Människors karaktärsegenska-
per har kopplats samman med de naturmiljöer de lever i. En mildare form av 
”naturdeterminism” lägger snarare tonvikten vid naturens förmåga att alltid 
komma igen, alltid göra sig synlig och tvinga samhället till anpassning. ”Na-
turdeterminismen”, när den är som bäst, leder oss att studera naturens för-
ändringar som ett led i att förstå människans villkor. 

”Kulturdeterminismen”, å andra sidan, vill göra sig av med naturen. Natu-
ren får spela en mycket underordnad roll i ”kulturdeterministens” förklar-
ingar av historiska och sociala fenomen. Naturen har reducerats till en oför-
änderlig fondkuliss för samhällsdramat. Den har ingen betydelse för aktörer-
nas agerande, positioner och inbördes dialoger. I den extrema ”kulturdeter-
minismen” är naturen död, bara samhället och kulturen lever. ”Kulturdeter-
minismen”, när den är som bäst, leder oss att studera samhällsförändringar i 
aktivt samspel med naturens processer och förlopp. 

Men även här kan en motsatsställning mellan två tankemodeller bidra till 
att klargöra. Det är inte alltid en vetenskaplig vinst att harmoniera motsätt-
ningar. Övertydlighet är ofta en tillgång, genom dess förmåga att precisera 
var tolkningar faktiskt kolliderar och vad som krävs för att motsättningar ska 
lösas upp. 

Projektets tolkningar av kustlandskap i delar av Östersjön berör i hög grad 
dessa grundläggande problemställningar. Vi närmar oss kustmiljöerna ut-
ifrån såväl ”anpassarens” som ”överskridarens” perspektiv. Vi prövar ”na-
turdeterminismens” utgångspunkter likväl som ”kulturdeterminismens”. 
Eftersom vi är sex olika forskare, med olika vetenskapliga rötter och olika 
intresseinriktningar blir våra fokuseringar och tyngdpunkter också olika, 
men strävan är ändå att nå samsyn eller se var skillnaderna ligger i våra olika 
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synsätt. Samsyn likväl som kontraster i perspektiv och förståelse, tror vi, för 
den vetenskapliga kunskapen framåt. 

De artiklar som presenteras i den här boken är med nödvändighet starkt 
färgade av våra vetenskapliga bakgrunder, men vi strävar likväl mot en ge-
mensam tolkningsram. Följande resuméer av bidragen tjänar inte bara in-
formationens syfte utan också syftet att tydliggöra tolkningsramarna för pub-
likationen.  

”Det vetenskapliga ämne som har som huvudsyfte att just studera sam-
spelet mellan organismer och deras miljö är … ekologin” konstaterar Johan 
Rönnby (arkeolog) i sin artikel. Han tar ett omfattande idéhistoriskt grepp på 
samspelet mellan arkeologi och ekologi, och diskuterar inledningsvis några 
ekologiska grundbegrepp och huvudlinjer. I sin redogörelse för hur ekolo-
giskt inspirerade teorier har använts inom arkeologiämnet närmar sig Rönn-
by de stora frågorna om människan kontra naturen. Naturmiljöns betydelse 
som samhällelig förklaringsfaktor beror till viss del på vilken skalnivå och 
vilket val av tidsperspektiv forskaren använder sig av i sin analys. In-
landsisens avsmältning, landhöjning och klimatologiska cykler har haft ge-
nomgripande betydelse för människors livsvillkor under olika tider. Men 
Rönnby vill ändå förespråka ett perspektiv som tar fasta på människors ak-
tiva val av olika strategier istället för passiva anpassning till naturmiljön. Ett 
sådant synsätt, menar han, är viktigare och intressantare, och inte minst mo-
tiverat och angeläget utifrån vår egen tids miljörelaterade problem. Rönnby 
avslutar sin studie med att diskutera arkeologins möjligheter i ett mångve-
tenskapligt sammanhang. Arkeologin, menar han, ”möjliggör att se både de 
stora och de små linjerna när det gäller vårt umgänge med naturen”. Men 
den ger oss också, ”på ett konkret och detaljerat sätt”, en möjlighet att närma 
oss ”de faktiska människorna genom studier av vardagsmiljöer och vardags-
föremål”. Arkeologin kan på så sätt bidra till diskussionen om förhållanden 
mellan människor och miljö. 

Östersjöns kust är en historiskt föränderlig miljö. Rönnby visar i en kort-
resumé hur de senaste 10 000 åren inneburit omfattande omgestaltningar av 
östersjöområdet. Från arktisk tundra förvandlades landskapet gradvis under 
stenåldern till en mediterran miljö med, ädellövskog och vindruvsrankor. Det 
nya landskapet öppnade för nya näringsmöjligheter. Under bronsåldern in-
tensifierades boskapsskötseln. Järnåldern innebar åter ett kallare och våtare 
klimat, vilket ledde till att bebyggelsen stabiliserades. I slutet av järnåldern 
är huvuddragen i dagens bebyggelsebild redan etablerade. Hela denna flera 
millennier långa historiska process ägde rum i ett stigande landskap. ”Land-
höjningen gick snabbt och i anslutning till skyddade vikar på de större öarna 
låg boplatser.” 

Nytt land skapades här. Mona Peterssons (naturgeograf) studie av strand-
förskjutningen i Södermanlands skärgård visar hur denna process fortlöpt 
genom seklen. Den pågår idag, men på olika sätt i olika delar av Östersjö-
bäckenet. Längst i norr förskjuts strandlinjen med nästan en meter per 100 
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år. I södra Östersjön är förloppet motsatt. Havet tränger in i landet. Balans-
punkten mellan ”regressionskusten” i norr och ”transgressionskusten” i sö-
der går i Skåne och Blekinge. Södertörns skärgård reser sig idag ur havet 
med en hastighet av 0,3 till 0,4 meter per 100 år. 

Nytt land innebär ny vegetation och nya möjligheter för människorna. 
Men även naturprocesserna påverkas. De ständigt slående vågorna bygger 
upp och urholkar. Deras energi påverkar och skapar ”en variationsrik skär-
gård med barspolade öar i ytterskärgården och mer vegetationsrika inom-
skärs”. Samspelet mellan vind, vågor, landhöjning och biotoper skapar en 
mångfaldigt rik ekologisk miljö för människans utnyttjande av naturresur-
serna. Uppgrundningar skapar nya strandängar och betesmarker, men kan 
samtidigt förstöra ett tidigare gott hamnläge. Isolerade vikar och uppgrunda-
de hamnar kan tvinga samhällen att flytta. 

Mona Peterssons kartläggning av kustområdet i Södermanland visar de 
ständigt, men ofta långsamt, föränderliga förutsättningarna för mänskliga 
aktiviteter. Naturen utgör här en självständig formande kraft i historiens 
förlopp, en kraft som är fullt synlig i bebyggelseprocesserna från sen järnål-
der och medeltid till 1500-talets mitt. Peter Normans (arkeolog) omsorgsful-
la kartläggning av bebyggelsehistorien tar sin utgångspunkt i numera klas-
siska metoder för rekonstruktion av bebyggelsehistorien. Med hjälp av ort-
namnsanalys, gravfältskarteringar och historisk medeltidsdokumentation 
visar han hur bebyggelsen spridit sig från en i huvudsak fastlandsbaserad 
gårdsbebyggelse till en gradvis kolonisering av skärgårdsöarna. Bebyggelse-
utvecklingen var expansiv, men den följde ingen ”rät linje som pekade upp-
åt”. Den gick i fluktuationer med en första tydlig regression som sammanföll 
med Digerdöden på 1300-talet. 

Kolonisationen av skärgården drevs fram av olika socio-ekonomiska in-
tressen. Expansionen utanför de bördiga och äldsta bygderna tycks ha drivits 
fram av både kungliga och adliga intressen. På öarna dominerade frälse- och 
kronojordar, medan skattejordar var vanligare i de gamla centralbygderna. 
Kolonisationsprocessen var uttryck för den tidens maktförhållanden. Men 
även urbana aktiviteter började göra sig gällande i området. Medeltidsstäder 
som Nyköping och Trosa skapade nya förutsättningar för handel och sjöfart, 
något som säkert påverkat traditioner och vanor i städernas agrara omland. 

Naturens kraft och människornas anpassningar är en del även av Sven Lil-
jas (historia) studie i de lokala klimatkriser som drabbade Södertörns kust-
område vid 1500-talets slut och 1600-talets början. Med hjälp av tiondeläng-
der försöker Lilja lokalisera klimatkriser i tiden och uppskatta hur vanliga 
sådana kriser var. Studien tar sin utgångspunkt i en systematisk diskussion 
av de faktorer som kan ha påverkat tiondets variationer. En faktor som spelat 
en viktig roll är kungamaktens intressen. I egenskap av fiskala källor speglar 
tiondelängderna det intrikata samspelet mellan kronans intressen och lokal-
samhällets försvarsmekanismer. Resultatet av en klimatkris kunde variera 
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mycket antingen beroende på om kronan visade lyhördhet inför lokala kris-
signaler, eller om man satte upp en fiskalt motiverad fasad av skepsis. 

Den komplicerade relationen krona-lokalsamhälle speglas i tiondeväx-
lingarna, men bakom tycks klimatvariationer ha spelat en dominerande roll. 
Tiondelängdernas indikationer är inte alltid entydiga, men de tycks visa på 
mer eller mindre allvarliga klimatkriser vart 6-10 år. Perioder av samman-
hängande krisår inträffade ibland och måste ha skapat stora påfrestningar 
såväl på lokalsamhällets överlevnadsförmåga, som i dess relation till makt-
havarna. Klimatkriserna var ojämnt fördelade i tiden. 1590-talet och 1600-
talets första år innebar flera krisår. Därefter tycks ha följt en period av bättre 
förhållanden. Lilja stannar inför slutsatsen att denna förändring kan ha haft 
samband med en generell klimatförändring som finns dokumenterad i stora 
delar av Europa vid ungefär samma tid. En jämförande studie visar också att 
klimatövergången vid 1600-talets början tycks ha haft motsvarigheter i andra 
delar av Sverige. 

Klimatperspektivet, liksom den övergripande bebyggelseprocessen och 
strandförskjutningen är exempel på mer eller mindre historiskt varaktiga 
”duréer”, för att låna en term hos Rönnby. Stabila yttre och inre influenser på 
lokalsamhället blir framträdande på bekostnad av människoskapade och 
kortsiktigare kulturella impulser. Men redan i Normans bebyggelse- och 
Liljas klimatstudie ser vi hur makten träder fram som en historisk agent. När 
vi för in maktrelationer i analysen för vi också in en ny analysnivå, ”det kul-
turella temat”, eller med Rönnbys ord, ”människors val av strategier” i ett 
”konkret och detaljerat” perspektiv. I Kenneth Awebros (historia) studie 
närmar vi oss denna nivå. Awebros artikel är en studie i hur ett övergripande 
”geologiskt perspektiv”, med siktet inriktat på ”ett långsiktigt ekologiskt 
uthålligt samhälle” tar konkret form i en historisk händelse. Händelsen är ett 
antal försök på 1720-talet att prospektera för och utvinna kopparmalm i Ös-
terbotten i Finland. Ambitionen hos de drivande krafterna bakom projektet, 
handelsmannen Claes Berg och greven Wilhelm Douglas, var att starta en 
lönande bruksrörelse i det finska landskapet. Awebros undersökning formar 
sig till en klassisk historiskt-narrativ framställning om den händelskedja som 
till slut leder in i en mineralogisk, och följdriktigt också ekonomisk, åter-
vändsgränd. Historien slutar med förlorat kapital, skulder, gräl och ömsesi-
diga anklagelser mellan huvudaktörerna.  

Berättelsen om de båda kopparentreprenörerna är en sedelärande berättel-
se om människors vilja och förhoppningar å ena sidan och en motvillig natur 
å den andra. De högt ställda förväntningarna hos Berg och Douglas hade sin 
kulturella och andliga motsvarighet i den tidiga svenska upplysningstidens 
nyttotänkande och gränslösa tilltro till fäderneslandets resurser. Men tidens 
drömmar var ibland alltför luftiga. Österbottens marker innehöll inte de rike-
domar de båda exploatörerna hoppats på. Awebros nyktra slutsats talar sitt 
eget språk. ”De geologiska förutsättningarna för en blomstrande bruksrörel-
se, byggd på kopparmalm, fanns helt enkelt inte då i Österbotten – och frå-
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gan är om inte detta gäller även idag.” Naturen gick denna gång inte att for-
ma efter människans vilja. 

Men även om människan ibland spänner bågen alltför hårt, finns ändå all-
tid möjligheter i landskapet. ”Människan överskridaren” misslyckas ibland 
där ”människan anpassaren” finner lösningar och möjligheter. Ett landskap 
är ingen given storhet i naturen, menar Bengt Windelhed (kulturgeografi) i 
sin introducerande översikt över geografisk forskning rörande resursutnytt-
jandet i skärgårdsmiljön. Begrepp som ”landskap” och "odlingssystem" står i 
centrum för Windelheds artikel. Han intar en skeptisk attityd till den gamla 
indelningen i kultur- och naturlandskap. Ett vetenskapligt definierat land-
skap, menar han, står för både ett utifrån beskrivande och inifrån analyseran-
de perspektiv. Utifrånperspektivet ”behandlar ofta markanvändningen, som i 
ett områdes naturliga förutsättningar innebär anläggande av s.k. formelement 
(åkrar, ängar osv.). Det kan ge inblickar i inifrånperspektivet, som fångas 
med analys av det mänskliga livet i bondesamhället”. Landskapsbegreppet 
tenderar m.a.o. att ”transcendera” en konstlad gränsdragning mellan natur 
och kultur. 

Windelheds artikel ger en fyllig, teoretiskt genomlyst, kunskapsöversikt 
över den forskning som bidragit till vårt vetande om landskapsförändring, 
och särskilt skärgårdslandskapet i östra Mellansverige. Odlingssystemen 
definieras som begrepp och historiska företeelser, och odlingslandskapets 
struktur framträder i sina övergripande drag. Windelheds landskapsstudie 
knyter samman flera trådar inom ”spektrat” naturdeterminism kontra kultur-
determinism. I sin övergripande teoretiskt genomlysta form bildar den en 
pendang till Rönnbys inledande idéhistoriska artikel. Hos båda författarna 
framträder en tydlig skepsis mot ett renodlat ”naturdeterministiskt” perspek-
tiv. Hos båda finns en tydlig dragning åt det ”kulturdeterministiska” hållet, 
men båda öppnar dörren mot ett överskridande, eller kanske snarare utplå-
nande, av gränsen mellan de två kulturerna. 

Den samling av artiklar som presenteras i den här volymen närmar sig na-
tur-kulturkomplexet utifrån skilda perspektiv. Mot övergripande idéhistoris-
ka eller teoretiska analyser står en konkret historisk händelse; mot ett natur-
geografiskt perspektiv står ett kulturgeografiskt; mot mänskliga skapelser 
som bebyggelser, malmprospektering och landskap står klimat, geologi och 
strandförskjutning. Samtliga artiklar närmar sig den centrala frågeställning-
en. Våra funderingar och resultat är delar av en kunskapsprocess, men som 
skapare av den här boken hoppas vi att de olika perspektiven ska bidra till en 
ökad förståelse av miljöhistoriska och historiskt ekologiska sammanhang. Vi 
tror att ett mångdisciplinärt närmande till Östersjöns kustregioner kan öka 
kunskapen både genom våra kontraster och genom vår samsyn. 
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Ekologiska perspektiv och arkeologiska 
möjligheter 

Av Johan Rönnby 

Forskning som tar sikte på förhållanden mellan människan och hennes om-
givande miljö finns representerade inom många olika vetenskapliga discipli-
ner. Metoderna och de teoretiska perspektiven för studiet av vårt naturum-
gänge1 varierar självklart mellan olika vetenskapsgrenar, över tiden och mel-
lan olika individuella forskare. Samspelet mellan miljö och människor har 
undersökts med såväl positivistisk övertygelse och empiriska experiment 
som med hermeneutiska och kognitiva glasögon. Utmärkande verkar också 
vara att själva forskningsfältet definieras olika beroende på vetenskapliga 
och ideologiska utgångspunkter.2 

Det vetenskapliga ämne som har som huvudsyfte att just studera samspe-
let mellan organismer och deras miljö är dock ekologin. Uttrycket myntades 
år 1866 av tysken Ernst Haeckel. Ordet härstammade från grekiskans oikos, 
”hus”, och syftade på naturens egen ekonomi, dess hushållning. Haeckel var 
lärjunge till Charles Darwin och betonade också i sin definition av ekologin 
att det handlade om: ” ... studiet av alla de komplicerade inbördes samband 
som Darwin kallar för kampen om tillvaron”.  

Darwins ”Om arternas uppkomst” trycktes år 1859. Den sammanfattade 
och knöt samman idéer och forskning som under denna tid fanns spridda 
bland flera samtida vetenskapsmän och debattörer. Den evolutionära synen 
på utveckling och uppfattningen om samspelat mellan naturens olika kom-
ponenter blev dock nu allmänt känd och med tiden accepterad. Darwins 
grundteser skulle få avgörande betydelse för det unga ekologiämnet och har 
mer eller mindre präglat ämnet fram till idag.3  

Teorier om naturens beskaffenhet och intresse för hur dess olika delar 
fungerar tillsammans fanns självklart innan mitten av 1800-talet.4 Om man i 
detta sammanhang avgränsar sig till den förmoderna tiden så var framförallt 
det fysikoteologiska tänkandet en viktig inspirationskälla för 1700-talets 

                               
1 Sörlin 1991. 
2 Jfr t.ex. Hornborg 2004, Glaeser 1999, s 319-331, ett förhållande som självklart gäller även 
denna text. 
3 Worster 1997, s 49-149. 
4 Se t.ex. Teich, Porter & Gustafsson 1997, s 9-111. 
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naturalforskare. Kärnan i detta handlar om förhållandet mellan Gud och na-
turen. Synsättet är inte minst tydligt i Carl von Linnes naturfilosofi.5 Linne 
hade en helhetssyn där Gud och naturen, det andliga och det materiella var 
sammanvävt. Gud verkade i naturen, formade de enskilda organismerna samt 
reglerade deras inbördes relationer. Det var den Högstes gärning och grund-
plan som uppenbarades genom botaniserandet och systematiserandet.  

Uppfattningen om en grundläggande enhet i naturens mångfald gjorde 
också att en tidig ”protoekolog” i Uppsala, professorn och historieideologen 
Olof Rudbeck (1630-1702) som vetenskapsman såväl kunde anlägga en bo-
tanisk trädgård, dissekera avlidna och göra arkeologiska utgrävningar.6 

Guldålder 
Den fysikoteologiskt inspirerade naturforskningen där detaljer sågs som 
delar av ett större sammanhang förebådar många av senare tiders ekologiska 
modellbyggen. Enligt miljöhistorikern Donald Worster finns dock ytterligare 
en viktig aspekt att uppmärksamma när det gäller den förmoderna miljösy-
nen. Han beskriver två skilda inställningar i synen på naturen som fortfaran-
de idag också på många sätt går igen i vårt naturumgänge.  

Den första är en arkaisk inställning där naturen ses som en slags helgad 
och lycklig orörd plats. Människan är då själv också en del av denna natur. 
Kyrkoherden Gilbert Whites (1720-1793) klassiska beskrivning av sin by 
Selborne i södra England kan sägas vara en samtida sammanfattning av den-
na romantiska naturuppfattning.7 I den arkaiska inställningen finns också 
ofta en tidsdimension beskrivande ett fjärran förflutet då människan till 
skillnad från idag levde i harmoni med naturen. I sin förlängning går synsät-
tet tillbaka till Bibeln och beskrivningen av perioden innan syndafallet. Tan-
kar om ett förlorat paradis, en guldålder, fanns dock redan hos grekerna på 
700-talet f. Kr.8 1700-talets mest kända företrädare för synen på en ursprung-
lig idealiserad natur är förmodligen annars Jean Jacques Rousseau (1712-
1778).  

Som ett alternativ till den rena idealiseringen av naturen ställer Worster 
ett annat synsätt under 1700-talet som han kallar för kristen pastoralism. 
Människan är med denna utgångspunkt naturens herre. Naturen och dess 
innehåll är ett medel för att förbättra tillvaron för människan, en resurs för 
samhället som det rent av är vår moraliska plikt att utnyttja.9 En tydlig repre-
sentant för ett sådant synsätt är alla tiders mest kända öbo, Daniel Defoes 
(1660-1731) romanfigur Robinson Crusoe. I boken som kom ut år 1719 be-
                               
5 Se Insulander 1994. 
6 Söderqvist 1986, s 18, Klint-Jensen 1975. 
7 Worster 1997, s  28-48. 
8 Sörlin 1991, s 63-66. 
9 Worster 1997, s 49-77. 
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skrivs hur Robinson med gudsförtröstan, hög moral och fast övertygelse om 
sin rätt bit för bit tar den motspänstiga och hotfulla ön och dess naturresurser 
i besittning.10 

Naturen som hotfull och rent fientlig, en motståndare till civilisationen, 
kom under 1800-talet också att understrykas av den ständigt pågående kamp 
för överlevnad som beskrevs i Darwins evolutionsbiologi. En särskilt dyster 
och pessimistisk människo- och natursyn framlades av prästen Thomas 
Malthus (1766-1834). I Malthus modell var överbefolkning, svält och kon-
flikt om naturresurserna något naturligt. Den mänskliga reproduktionstakten, 
ansåg han, kommer alltid att ligga steget före en ökning av livsmedelspro-
duktionen hur mycket vi än anstränger oss. Naturresursernas knapphet i för-
hållande till folkmängden går därmed inte att undvika.11 

Geografisk inspiration   
Runt sekelskiftet 1900 så började ämnet ekologi ta en mer fast form som en 
egen disciplin. En viktig metodisk inspirationskälla var det aktiva geografi-
ämnet.12 Den fysiska omgivningens stora betydelse för människors och andra 
organismers beteende hade i geografin varit en grundbult sedan ämnets till-
blivelse under 1800-talets första hälft. Utifrån tron på omgivningens stora 
förklaringskraft så var självklart ingående kunskaper om och karteringar av 
naturmiljön viktig. Naturdeterministiska förklaringsmodeller hittar man ti-
digt hos ämnets klassiska namn som Alexander von Humbolt (1779-1859) 
och Karl Ritter (1769-1859). Även sekelskiftets stora geograf Friedrich Rat-
zel (1844-1904) präglades av en naturdeterministisk syn även om han, när 
det gäller människor och samhälle, också förespråkade att man tog hänsyn 
till kulturella förhållanden och historisk utveckling. En alternativ syn i för-
hållande till naturdeterminismen, så kallad possibilism, företräddes av den 
franska geografen Paul Vidal de la Blache (1845-1918). Han betonade den 
ömsesidiga påverkan mellan naturen och människan. I perspektivet ingick 
också uppfattningen att naturen utgjorde en slags referensram inom vilken 
människan verkar och agerar.13  

Geografiämnet skulle inte bara inspirera ekologin utan också historieäm-
net. Inom den så kallade franska Annalesskolan började historiker i slutet av 
1920-talet intressera sig för klimatets, naturens och de geografiska regioner-
na betydelse för den historiska utvecklingen. Marc Bloch och Lucien Febvre 
fokuserade på de långa trögrörliga strukturerna ”la longue duree”.14 En klas-
sisk Annale-studie där regionen och miljön står i centrum är Ferdinand Bra-
                               
10 Defoe 1989. 
11 Worster 1997, s 106ff. 
12 Worster 1997, s 150-151. 
13 Rubenstein 2002, s 19, Östman 1985, s 39-43. 
14 Burke 1992. Sörlin 1991, s 21-22. 



 18

udels stora arbete om Medelhavet. Första delen av denna bok beskriver natu-
ren och de varierande fysiska förutsättningarna i anslutning till Medelhavet. 
En ofta diskuterad fråga i anslutning till Braudels arbete är hur han såg på 
relationen mellan de långa strukturerna och den snabba korta sociala, politis-
ka och individuella historien som beskrivs i bokens andra hälft. Är de senare 
bara vågor och krusningar på historiens yta som snabbt försvinner utan att 
sätta några spår?15 

Klimax och evolution 
En viktig förgrundsfigur i formeringen av ämnet ekologi som en vetenskap-
lig disciplin med egna teoretiska och metodiska begrepp var dansken Euge-
nius Warming. Han betonade vid sina studier av plantor och växter deras 
”samhällsliv”. Ekologi blev en slags studie av naturens eget sociala liv och 
utveckling. Två viktiga nya ekologiska begrepp som framförallt kom att 
utvecklas av botanikern Fredric Clements var succession och klimaxtillstånd. 
Clements successionsteorier utgick från den dynamiska ständiga förändring 
som han ansåg sig se hos växtligheten. Denna förändring kunde vara krono-
logisk men också rumslig (jfr den successiva förändringen av vegetationen 
från yttre havsbanden till innanskärgården). Enligt Clements hade föränd-
ringen en riktning från det primitiva mot det alltmer komplexa och differen-
tierade slutmålet. Detta slutliga klimaxtillstånd, eller klimaxsamhället ut-
gjordes av en komplicerad men väl fungerande formation i full balans med 
den omgivande miljön. Dess speciella karaktär och form bestämdes av det 
specifika områdets temperatur, nederbörd och vind. Samarbete med zoologer 
gjorde att Clemens 1939 också inkorporerade djurlivet i denna utveckling. 
Det var ett helt ”biotiskt samhälle” en ”biom” som genomgick utvecklings-
successionen mot klimaxstadiet.16  

Fredric Clements och hans ekologkollegor utförde förvisso empiriska 
fältstudier i anslutning till de nya teoribyggena. Intressant nog så förefaller 
ursprunget till modellerna inte vara studiet av naturen i sig utan grunden 
hämtades hos den engelska utvecklingsfilosofen Herbert Spencer (1820-
1903). Spencer hade själv utgått från biologin när han beskrev det mänskliga 
samhället som varande inte en skapad bildning utan en organism följande 
evolutionens lagar. Utvecklingen av denna samhällsorganism innebar enligt 
Spencer också samtidigt en alltmer utpräglad differentiering men också inte-
grering. Individerna blev, i analogi med kroppsdelarna hos högre stående 
varelser, alltmer självständiga individer inom det mer och mer komplexa och 
avancerade samhället.  

                               
15 Braudel 1997, om Annales-skolan och arkeologin se Bintliff, s 1991. 
16 Worster 1997, s 161-175. 
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Precis som Clements ansåg när det gällde växt- och djursamhällen så på-
stod Spencer också att konkurrens var nödvändigt för framåtskridandet även 
i det mänskliga samhället. Myndigheter och politiker skulle hålla sig borta 
och låta utvecklingen sköta sig själv. Herbert Spencer brukar anses som en 
av de viktigaste personerna bakom socialdarwinismen och delar av den libe-
rala ideologin, särskilt den som brukar kallas för Manchesterliberalism eller 
laissez-faire-liberalism. Som en parantes kan också nämnas att det faktiskt 
var Spencer och inte Darwin som först myntade uttrycket ”the survival of the 
fittest”.17  

Även i den marxistiska, eller historiematerialistiska, synen på samhälls-
förändring finns utan tvekan en viss likhet med de tidiga 1900-talseko-
logernas evolutionistiska successionsteorier. Marxismens betydligt mer so-
fistikerade och komplicerade uppfattning om drivkrafterna bakom den histo-
riska utvecklingen, där produktionssätt, produktionskrafter, klasskamp och 
medvetandegörandet har stor betydelse, gör dock att analogier med växters 
och djurs samhällsliv inte faller särskilt väl ut. 

Ekonomisk ekologi 
Några årtionden in på 1900-talet började ekologiämnet förändras och påver-
kas av det omgivande samhällets omdaning. De darwinistiska idéerna över-
gavs inte helt, men man började definiera även naturen enligt de grundprin-
ciper som man ansåg att det nya moderna samhället fungerade efter. Den 
industrialiserade välfärdstatens komplicerade ekonomiska system med sitt 
ömsesidiga beroende blev en modell för att även förstå hur naturen reglerade 
sig själv. Samspelet mellan organismer var av samma art som det mellan 
producenter och konsumenter. Det moderna samhällets flöden av varor hade 
sin motsvarighet i naturen. Ekologi blev en slags naturens nationalekonomi.  

I denna så kallade ”nya ekologin” försköts nu forskningsperspektiven från 
utveckling och succession till intresse för den struktur och funktion som 
existerar i varje stadium av samhällsutvecklingen. För den nya tidens syn-
krona funktionsinriktade ekologiska analyser lånade man och utvecklade nya 
begrepp och teoretiska redskap.  

Cambridgezoologen Charles Elton införde 1929 begreppet näringskedjan 
för att peka på det samband som fanns mellan olika organismer. Redan på 
1700-talet hade man ju som omtalats ovan påpekat naturens samhörighet och 
ofta använt sig av metaforen ”den stora livskedjan” när man rangordnade allt 
levande från det lägsta till det högsta. Eltons kedjor var dock av en helt an-
nan natur, de var strikt ekonomiska och bestod av producenter och konsu-
menter. I naturen fanns tusentals kedjor parallellt och kors tvärs i ett kompli-
cerat näringsnät.  Elton införde också det ofta omtalade begreppet nisch som 
                               
17 Liedman 1991, s 168-186. 
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en beskrivning av en enskild organism helt specifika plats i en näringsked-
ja.18  

Ett kanske ännu mer känt begrepp, ekosystemet, infördes 1935 av botanis-
ten A. G. Transley (1871-1955) i Oxford. Transley var angelägen att rensa 
bort allt gammalt mystiskt och romantiskt bagage ur ekologin och göra äm-
net till en skarpt avgränsad, mekanisk och vetenskaplig disciplin. De antro-
pomorfiska analogierna i form av organismer och mänskliga samhällen man 
tidigare använt sig av för att beskriva naturen ersattes nu med ekosystemet 
som en ny organisationsmodell. Ekosystemet blev en fascinerade teoretisk 
metafor som fylldes med energiflöden som kunde analyseras enligt termody-
namikens lagar. Att avgränsa ekosystem, förstå deras uppbyggnad och orsa-
ker till förändring blev en viktig ekologisk forskningsuppgift. Enligt ameri-
kanen Eugene Odum (1913-2002) rörde sig varje enskilt ekosystem mot ett 
bestämt mål, eller hade redan nått det. Häftig konkurrens inledningsvis rörde 
sig mot ett alltmer symbiotisk förhållande, som ett korallrev. Jämviktstill-
ståndet kallades för ”homeostas”. I ett väl fungerande system arbetade orga-
nismerna gemensamt för att skydda sig mot yttre påverkande faktorer som 
till exempel torka, översvämningar, vinter och hetta.19  

Biologen Ludwig von Bertalanffy hävdade i början av 1940-talet att de 
grundläggande dragen i de nya systemteoretiska modellerna var samma oav-
sett det var biologiska, geologiska, tekniska eller sociala system som stude-
rades.20 Idéer om jämvikt och självreglerande mekanismer togs i början av 
1940-talet också upp av socialantropologen E. E. Evans-Pritchard. Det sy-
stemteoretiska synsättet var även i samklang med den betoning på integra-
tion och jämvikt som något tidigare uttryckts av sociologen Émile Durkheim 
(1858-1917).21 

Miljömedvetenhet  
Forskning kan man självklart hålla på med för sin egen skull, för att det är 
stimulerande och spännande eller rent av för att göra karriär och bli berömd. 
De flesta vetenskapsutövare motiverar nog dock också sin forskning med att 
verksamheten har någon form av relevans för samtiden och framtiden. Nya 
resultat och ny kunskap är bidrag till att lära känna oss själva och vår om-
givning bättre. Bit för bit ger det oss en möjlighet att faktiskt se till att göra 
världen till en lite bättre plats, eller om man är pessimistiskt lagd, uppskjuta 
undergången ännu en liten tid.   

                               
18 Worster 1997, s 210-218. 
19 Worster 1997, s  220-233, 280-281. 
20 Se Olssen 1997, s 140-145. 
21 Se Trigger 1993, s 320. 
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Denna vetenskapliga samhällsrelevansaspekt är ovanligt tydlig inom den 
moderna ekologiska forskningen. Miljöengagemang och miljöforskning 
förefaller ofta att ha gått hand i hand. Miljöforskare hade självklart haft en 
känsla och intresse för naturen och dess bevarande innan mitten av 1900-
talet, men det är framförallt de senaste femtio åren miljöetiska frågor blivit 
en viktig del av den vetenskapliga ekologiska agendan. 

Förklaringen till detta är självklart den moderna tidens omfattande och 
omvälvande påverkan på jordens fysiska miljö. Ett startskott i dubbel be-
märkelse för en ny miljösyn och en ny typ av miljöengagemang var spräng-
ningen av de först atombomberna i mitten av 1900-talet. Det blev nu uppen-
bart för såväl forskare som allmänhet att mänskligheten faktiskt hade resur-
ser som kunde förinta hela vår värld. En annan väckarklocka som ofta brukar 
nämnas i miljösammanhang var Rachel Carlsson bok Silent Spring från 1963 
som redogjorde för hur miljögiftet DDT genom jordbruket höll på att ta död 
på bland annat småfåglar.  

Ekologisk kunskap blev nu ansedd nödvändig om vi inte skulle gå under. 
Ekologer kunde med hjälp av ekosystemodellen visa hur beroende allt är av 
vartannat. Hur störningar och exogena orsaker kan rubba systemet och leda 
till kollaps och katastrof. Vad som tolkades som en skenade befolkningsex-
plosion i tredje världen inspirerade också till matematiska studier av olika 
populationers reproduktionsförmåga och den ekonomiska bärkraften hos den 
omgivande miljön. 

I vilken mån människan ska betraktas om en organism bland annat på vår 
jord och i vilken mån ekologiska lagar och modeller gäller även oss själva 
blev nu en central fråga. Humanekologi blev från och med 1960-talet ett eget 
forskningsfält. Perspektivet var (och är) starkt mångvetenskapligt och såväl 
historiska, antropologiska som ekonomiska teorier finns inom den human-
ekologiska diskursen.22 

Framförallt utanför universiteten inspirerade dock ekologin och miljöin-
tresset till andra perspektiv. Det argumenterades för ett holistiskt och orga-
nismiskt synsätt fjärran från vetenskapens uträkningar och krassa empiriska 
undersökningar. Det mest kända exemplet på detta är kanske engelsmannen 
James Lovelocks Gaia-modell där hela jorden ses som en stor urgammal 
superorganism, av många av hans anhängare tolkad som en slags levande 
”moder jord”. Det sägs också att bilderna av jorden från de första Apollo-
kapslarna inspirerade till liknande tankar. För första gången kunde man se 
jorden utifrån, hur vacker och speciell hon var, men också hur liten och ut-
satt.23 Vetenskap, etik, religion och miljöpolitik flyter av förklarliga skäl lätt 
ihop när man anser sig ha missionen att förstå och rädda själva livet i sig.  

                               
22 Se t.ex. Bruun & Gullberg 1999. 
23 Worster 1997, s 292-300. 
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Kaos och mångfald 
I sin avhandling om de svenska ekologerna 1895-1975 avslutar Tomas Sö-
derqvist med att uttrycka en tydlig frustration över den inriktning som eko-
login enligt honom fick på 1980-talet. Miljöengagemanget och idealismen 
skall ha upphört och bytts mot individualism och teoretiska resonemang om 
konkurrensen fördelar. Han kallar det för den nya yuppiegenerationens eko-
logiska forskning.24  

Ett utmärkande drag hos den ekologiska forskningen de senaste 20 åren 
verkar vara att den grundläggande ekosystemsmodellen har börjat få sina 
rämnor. Svårigheten att avgränsa systemen från varandra är en viktig in-
vändning mot teorin. Man har också ifrågasatt om nischer i form av artspeci-
fika förutbestämda platser verkligen existerar. Bilden av orörda ekosystem 
utan influenser har hävdats vara en illusion. Istället så anser man numera att 
alla ekosystem snarare är en slags mosaik av olika miljöbetingelser. Det är 
frågan om en ständig förändring och omvandling utan något förutbestämt 
slutmål. Konkurrensens förmodade betydelse i denna process har gjort att 
delar av Darwins tankegods åter dammats av.  

Inspirerad av kaosforskning har man också ibland avfärdat synen på natu-
ren och dess förändring som en överhuvudtaget följbar orsak-verkan process. 
Naturen är då nyckfull, osammanhängande och oförutsägbar. Edward Lo-
rents ryktbara fjärilsexempel från 1961, då en fladdrande fjärilsvinge i Kina 
är orsaken till ett oväderssystem en månad senare i USA, är en spridd bild av 
detta synsätt. Ett alternativ till fullkomligt kaos och nyckfullhet har dock för 
somliga forskare varit att tona ner de generella förklaringarna och koncentre-
ra sig på de små regelbundenheter som antas finns i det stora oregelbundna.25  

Forskningsinriktningar kommer och går och påverkas självklart av sin 
samtid. Precis som Söderqvist noterat ovan när han kallar 80-talets ekologer 
för en yuppiegeneration så återfinns många av denna tids grundtankar i ett 
allmänt samtida postmodernt idékomplex. Väljer man att se det postmoderna 
som ett reaktionärt förvar av ett senkapitalistiskt samhälle26 så kan man för-
visso peka på att en radikal miljörörelse med krav på regleringar och rättvis 
fördelning av resurser bör utgöra ett hot mot etablerade nationella och multi-
nationella ekonomiska intressen. Då är det förmodligen bättre för maktha-
varna att ha forskare som håller sig inne på sin kammare och studerar kon-
kurrensens mekanismer i akvarier och värmeskåp. 

Men det går också att vända på resonemanget och se flykten bort från sy-
stemförklaringar, lagar och determinism som radikalt. Ett sätt att argumente-
ra för att ingenting är förutbestämt. Att vi människor, trots att vi är en del av 
naturen, faktiskt själva skapar vår historia och vara. Teknik och framsteg är 
inte bara ett hot mot miljön utan också en möjlighet. Till exempel ekologisk 
                               
24 Söderqvist 1986, s 281. 
25 Se Worster 1997, s 319-323. 
26 Se t.ex. Jamesson 1984. 
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mångfald, som i dagens debatt ofta är en viktig fråga, är då inte naturgivet 
eller förutbestämt. Men vi kan om vi vill välja att befrämja och hjälpa natu-
ren så att så många arter som möjligt finns kvar på jorden. Om vi sedan gör 
det för att vi anser det vara vår moraliska och etiska plikt, för att det i slutän-
den är ett sätt att överleva själva eller bara för att det är vackert är en annan 
sak.  

Fornsaker och miljö 
När den arkeologiska vetenskapen började formera sig i mitten av 1800-talet 
låg tyngdpunkten i ämnet på studier av artefakter och deras kronologi. Per-
spektiv som man med lite god vilja kan kalla ekologiska fanns dock repre-
senterade redan under denna tid. Zoologiprofessorn Sven Nilsson (1787-
1883) intresserade sig för forntida livsmönster och överlevnadsstrategier. 
Han använde sig bland annat av etnografiska paralleller för att sluta sig till 
hur olika föremål användes till jakt och fiske på stenåldern. Dansken J. A. 
Worseea tog hänsyn till olika miljöfaktorer och samarbetade mångveten-
skapligt med såväl geologer som biologer vid undersökningar av mesolitiska 
musselkökkenmöddingar år 1848.27  

Den nya arkeologinstitutionen i Uppsala drog år 1907 igång ett projekt 
kallat "Sveriges första bebyggelse" där studenterna landskapsvis inventerade 
och sammanställde spåren av Sveriges stenåldersinvånare. Projektet hade 
sina rötter i Oscar Montelius och Hans Hildebrands empiriska föremåls-
forskningstradition. Det var dock också en typ av forskning som anknöt till 
naturvetenskapernas samtida pågående kartering av Sveriges berglager, na-
tur, vegetation och flora. En av deltagarna i inventeringen, Gunnar Ekholm, 
ägnade sig till exempel åt landhöjningsanalyser i anslutning till sten- och 
bronsåldersfynd.28 

Ett klassiskt arkeologiskt arbete med en miljöteori helt i linje med det ti-
diga 1900-talets enviromentalistiska skola är den amerikanska arkeologens 
Raphael Pumpellys (1837-1923) studie om orsakerna till uppkomsten av 
åkerbruket och domesticeringen av husdjur. Enligt denna ofta kallade ”oas-
teori” så blev Främre Orienten efter istiden mycket torrare. Befolkningen 
samlades runt de återstående vattnen och utvecklade där i denna begränsade 
miljö nya försörjningsstrategier.29 

Nya funktionalistiska och ekonomiska idéer30 skulle under 1900-talets 
första hälft nå även arkeologiämnet. De återfinns till exempel i engelsman-
nen Gordon Childes (1893-1957) senare arbeten där ekonomiska och teknis-

                               
27 Nilsson 1868, Trigger 1993, s 103-105. 
28 Se Baudou 1997, s 125-128, jmf Sundin 2000, s 53 
29 Se Trigger 1993, s 296. 
30 Se ovan, jfr Bringéus 1981, s 54-62, Cuff & Payne 1979, s 46-48. 
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ka förhållanden står i centrum. Med tiden ansåg Childe också att miljöfakto-
rernas betydelse för människan måste relateras till olika samhällens sociala 
dynamik. Detta kom honom att orientera sig mot historiematerialismen och 
marxistiskt inspirerade förklaringsmodeller.31  

Ett uttalat intresse för att studera de förhistoriska försörjningsstrategierna 
fanns också tidigt även hos en annan engelsk arkeolog, nämligen Graham 
Clarke. Runt 1950 grävde han ut en vattensjuk mesolitisk boplats vid Starr 
Carr på Englands östkust. Utgrävningen innebar ett nytt ”ekologiskt” för-
hållningssätt vid undersökningar av platser använda av jägare och samlare. 
Med hjälp av paleontologer och zoologer kunde han konstatera att en liten 
grupp jägare vistats på denna kustboplats några säsonger för att jaga hjort. I 
hans bok ”Prehistoric Europe: The Economic Basis” från 1952 används 
Transleys ekosystemsbegrepp för första gången inom arkeologiämnet.32 

Bebyggelsestudier 
Intresse för försörjningsstrategier och befolkningsstorlek istället för före-
målsanalyser skulle också vid seklets mitt inspirera till ett uppsving för be-
byggelsearkeologiska studier. En viktig inspiration till denna typ av arkeolo-
giska perspektiv i Amerika kom från etnologen Julian Steward (1902-1972). 
I de nya bebyggelsearkeologiska studierna kunde ett översiktligt funktionellt 
perspektiv på samhället kombineras med ett intresse för förändring. Förklar-
ingsmodellen var ofta, i varje fall inledningsvis, neoevolutionistisk och beto-
nade att samhällen tenderade att anta samma form och följa likartade utveck-
lingslinjer i likartad miljö.33 

I Sverige finns gott om exempel från 1900-talets första hälft på att forn-
lämningar och fynd studerades i sitt landskapsrum på ett sätt som kan kallas 
för bebyggelsearkeologi. Förutom de nya funktionalistiska idéerna så fanns 
det även andra faktorer som gjorde att läget för miljömässiga helhetsanalyser 
var ovanligt bra årtiondena efter seklets mitt. Riksantikvarieämbetets syste-
matiska fornminnesinventering hade pågått sedan 1930-talet och det fanns 
nu även ett nytt topografiskt och ekonomiskt kartmaterial att relatera forn-
lämningarna till. Mångvetenskapligt samarbete med ortnamnsforskare, histo-
riker och kulturgeografer förstärkte den gynnsamma situationen.  

Arkeologiska spridningsbilder och förändringsmönster kunde rekonstrue-
ras och ekonomiska, geografiska och demografiska förklaringar användes.34 
När det gäller populationsfrågor blev inte minst Ester Boserups (1965) modi-
fiering av Malthus befolkningsteori användbar som förklaring till den krono-

                               
31Trigger 1993, s 299-314; Childe 1954. 
32 Trigger 1993, s 318-321. 
33 Trigger 1993, s 333-350. 
34 Se Ambrosiani 1964, s 7-10, Hyenstrand 1977, 1982, 1987, s 11-13. 
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logiskt betingade bebyggelseexpansionen. Enligt Boserup är nämligen män-
niskans uppfinningsrikedom och teknologiska landvinningar ett sätt att be-
mästra en naturlig befolkningsökning. 

Processuella perspektiv  
Det verkliga genombrottet för ekologiska synsätt och förklaringsmodeller 
inom arkeologiämnet i början av 1960-talet är dock till stor del förknippat 
med den så kallade ”Nya arkeologin”. Den person som framförallt bidrog till 
skapandet av denna nya rörelse var amerikanen Lewis Binford.  I en klassisk 
artikel från 1962 ”Archaeology as Anthropology” förklarade Binford att 
arkeologins huvudmål kort och gott var att bidra till generell människokun-
skap. Han betraktade kultur, i linje med sin lärare antropologen Leslie 
Whites åsikt, som människans utomkroppsliga anpassningssystem. Kulturel-
la förändringar som man kunde utläsa i det arkeologiska materialet var där-
med att betrakta som adaptiva anpassningar till miljön eller möjligtvis till 
andra konkurrerande kulturella system. Den av natursammanhanget och 
utvecklingen formade mänskliga kulturen kunde i sin tur delas upp i tre un-
derliggande subsystem, bestående av teknik, social organisation och ideolo-
gi. Genom tillgång till det arkeologiska källmaterialet och användandet av en 
hypotetisk-deduktiv metod kunde arkeologer enligt Binford studera alla des-
sa tre subsystem. Arkeologer kunde till skillnad mot ”vanliga” antropologer 
dessutom göra det över en mycket lång tid.35  
Olika former av systemteoretiskt inspirerade analyser blev nu vanliga inom 
den ”nya” eller som den ofta kallades processuella arkeologin. Synsättet 
användes tidigt av amerikanen Kent Flannery i en studie från 1968 av jägare 
och samlare i Mellanamerika och deras beroende av majs och bönor. I sy-
stemteoretiska studier anses händelser och företeelser vara faktorer som le-
der till ett systems förändring (positiv feedback) eller så kan de ses som åt-
gärder syftande till bevarande av systemet (negativ feedback). Såväl tekniska 
innovationer, hierarkiska mönster som religiösa ceremonier kan på detta sätt 
förstås som olika funktionella delar av samma samhällssystem. Kultur blir i 
det mänskliga samhället framförallt ett medel för att upprätthålla homeosta-
tos på samma sätt som organismers samarbete i ekologernas ekosystemmo-
dell.36  

För många arkeologer uppfattades det nya systemtänkandet som ett nytt 
spännande perspektiv. En chans att studera människor och samhällen istället 
för ting och föremålsgrupper. Starka influenser från ekologisk teoribildning 
och systemtänkande möter man i Carl Axel Mobergs för samtiden nydanan-
de arkeologiska lärobok ”Introduktion till arkeologin” från 1969.  Det är 

                               
35 Binford 1962, se Burenhult 1984, s 9-42, Trigger 1993, s 351-361. 
36 Se Precuell & Hodder 1996, s 24. 



 26

dock inte en enkel naturdeterministisk bild som ges av Moberg, de mänskli-
ga ekologiska relationernas kulturella och sociala sida diskuteras också. 

Kriser och ett ökat miljömedvetande på 1970-talet kom även att prägla 
den arkeologiska forskningen. Intresset fokuserades nu ofta på systemkollap-
ser och samhälleliga katastrofer. Arkeologer kunde visa på ett långtidsper-
spektiv när det gäller befolkningstillväxt och resursexploatering. Det som 
framförallt blev denna tids arkeologis två viktigaste bidrag till den allmänna 
miljödebatten var två sammanhängande slutsatser. Miljöförstöringen konsta-
terades handlade om en process som oundvikligt inleddes i samband med 
jordbrukets uppkomst för 10000 år sedan medan tidigare jägar- och samlar-
samhällena sågs som exempel på hur man levde i lycklig harmoni med natu-
ren och sig själv.37 Denna idealisering av det äldre stenåldersförflutna före-
faller ha många överstämmelser med den arkaiska 1700-talstradition som 
nämndes inledningsvis.  

Fokusen på vad människan ställer till med i sin omgivning och hur skört 
naturumgänget är kan förvisso ses som ett tecken på samtida miljöengage-
mang och en uppmaning till bättring. Men beskrivningen av människans 
negativa långtidsverkan på miljön skulle också kunna ses som djupt pessi-
mistiska perspektiv på människan och hennes möjligheter. Teknisk utveck-
ling och kunskapsackumulation är inte vår räddning. Som alla biologiska 
varelser så är vi dömda att gå under.38   

Postprocessuell kritik 
Under 1980-talet kom dock den nya arkeologins ekologiska perspektiv att 
kraftigt kritiseras. Mycket av denna kritik sammanfattades under termen 
post-processuell arkeologi. Ett utmärkande drag för den nya natursyn som nu 
lades fram var att man tog kraftigt avstånd från synsättet på kultur som en 
adaption till naturbetingelserna. Den specifika historiska kontexten och den 
sociala dynamikens betydelse för ett samhälles utformning lyftes fram. Ar-
keologins starkaste länk borde därför vara till historieämnet och inte till an-
tropologin som Binford och de andra processuella arkeologerna hävdat.  

Det arkeologiska källmaterialet var heller ingalunda bara rester av till na-
turmiljön funktionsanpassade överlevnadsstrategier. Istället lyfte man fram 
den materiella kulturens meningsbärande och symboliska sida. Artefakters 
och andra lämningars utformning, deras förhållande till varandra och koro-
logiska spridning kunde man se som en slags text som det gällde att läsa. 
Cambridgearkeologen Ian Hodders programmatiska lärobok från år 1986 
hette just ”Reading the Past”. Hodder betonade starkt kontextens betydelse 
för att denna läsning skulle vara möjligt.   

                               
37 Trigger 1997, s 380-388, Welinder 1993, s 28, se Burenhult 1986, s 8ff. 
38 Jfr Wright 1986, se diskussion hos Sörlin 1991, s 33-36. 
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Den svenske arkeolog som mest konsekvent under en längre tid intresse-
rat sig för ett arkeoekologiskt perspektiv är förmodligen Stig Welinder.39 I 
sina tidigare ekologiska studier använder hans sig av olika då samtidsaktuel-
la systemteoretiska verktyg. I sina senare arbeten har han dock försökt ut-
veckla en strategi för hur man ska förstå människors förhållande till miljön 
om man vill undvika ett adaptivt synsätt och istället betona miljöns ”mänsk-
liga” sida.  

I Welinders bok ”Människor och landskap” står bergslagsbyn Nyberget i 
Dalarna i centrum. Istället för positivism och ekosystemstänkande så är det 
istället individer, kultur och tradition som betonas i analysen av landskapet. 
Syftet är att förstå hur en viss specifik grupp människor både utformat, på-
verkats av och förstått sin miljö. Metoden han använder kallar han för histo-
risk etnoarkeologi. Studien innefattar en analys av de arkeologiska lämning-
arna och en ekologisk rekonstruktion av närmiljön och dess förändring, men 
också redogörelse för historiska uppgifter och uppteckning av innevånarnas 
minnen och berättelser. De erhållna insikterna om de mekanismer och före-
teelser som byggt upp dessa speciella människors kulturlandskap har inte 
ambitionen att fungera som en generell modell. Men de har enligt Welinder 
implikationer på hur man tolkar även förhistoriska platser och landskap.40 

Neolitiseringen 
Olika synsätt på hur stora kultur- och samhällmässiga förändringar har be-
handlats inom arkeologiämnet framstår tydligt om man jämför några olika 
perspektiv på en klassisk arkeologisk frågeställning. Pumpelly hade ju som 
nämnts ovan med sin oasteori försökt besvara frågan om orsakerna till över-
gången från jägarstenåldern till jordbruks- och boskapsekonomi. Han förkla-
rade denna så kallade neolitisering som ett resultat av människors anpass-
ning till ett kallare och torrare klimat. Även Lewis Binford har behandlat 
frågan i en omtalad artikel från 1968, ”Post-Pleistocene Adaptions”. Även 
om Binfords modell är lite annorlunda så lägger han också fokus i sin för-
klaring på naturmiljön. Han beskriver hur en höjning av vattennivån efter 
istiden skapar nya rika kustbiotoper. Människor blir mer bofasta på dessa 
platser, befolkningen växer och man tvingas börja med nya strategier för sitt 
näringsbehov.  

Barbara Bender anlägger i sin artikel från 1978 ”From hunter to farmer–a 
social perspective” ett helt annat synsätt på frågan. Uppkomsten av jordbru-
ket och det fasta boendet skall enligt henne sökas i de sociala produktions-
förhållandena. Hon beskriver konkurrerande jägarsamhällen som för sin 
existens och reproduktion är beroende av komplicerade sociala nätverk med 

                               
39 Se t.ex. 1977, 1983, 1984, 1992, 1993. 
40 Se Welinder 1993, s 109. 
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andra stammar. En nödvändighet för dessa samhällen var materiella gåvor, 
ceremonier, giftemål och allianser. Ett bofast livsmönster ger då en möjlig-
het till en planerad överskottsproduktion vilket skulle underlätta vidmakthål-
landet av dessa nätverk. Kristina Jennbert har utifrån ett liknande perspektiv 
på neolitikum i Skåne framfört att säd i förädlad form (bröd? öl?!) kan haft 
en särskild symbolisk betydelse för byggandet av de sociala nätverken.41  

Ian Hodders studie i ämnet från 1992 ”Domestication of Europe” ansluter 
till viss del till Benders synsätt när det gäller att se orsaken som social kon-
kurrens. I sin bok lägger han dock tyngdpunkten på att diskutera den ideolo-
giska förändringen. Neolitiseringen ska enligt Hodder främst se ses som en 
mental domesticering av människan. Ett viktigt drag i denna process var att 
markera skillnaden mellan naturen, det ”vilda”, och det kulturella hemmet 
”domus”. Det är en ny neolitisk ideologi som långsamt sprider sig över Eu-
ropa och för med sig tamboskap, åkerbruk, keramik och nya mer permanenta 
hus.  

Är något av dessa synsätt på orsakerna till neolitiseringen mer sann än de 
andra? Självklart kan man i anslutning till de olika förklaringarna till sam-
hällsförändringen under stenåldern ha synpunkter på vilken förklaring som 
är mest logiskt komponerad och vilken som mest stämmer med källmateria-
let. De är ju också skapade i olika samhällssammanhang och deras förklar-
ingsvärde måste förstås i ljuset av sin samtid. Möjligtvis så skulle man också 
rent av kunna se teorierna som parallella och därmed egentligen inte uteslu-
tande varandra. 

Frågan är dock om så storskaliga teorier om förhållandet mellan männi-
skan och miljön som dessa överhuvudtaget är ett strikt lösbart ”vetenskap-
ligt” problem? Vad det istället möjligtvis kanske handlar om är vilken aspekt 
av förhållandet mellan människan och naturen som man vill välja att betona 
och lyfta fram? Styrs förändringar av mänskliga beteendemönster av havsni-
våändringar, social konkurrens eller av idéers egen kraft? 

Leva vid havet  
Människor har levt och verkat som kustbor vid Östersjön i mer än 10 000 år. 
De tidiga mesolitiska pionjärerna följde den långsamt backande inlandsisen. 
I den arktiska miljön försörjde man sig som jägare och fiskare på ett sätt som 
förmodligen till stor del funktionellt påminde om traditionellt eskimåliv. 
Rester av deras små vindpinade tillfälliga lägerplatser och jaktstationer fin-
ner man idag på vad som idag är Södertörns allra högsta nivåer över havs-
ytan.42  

                               
41 Jennbert 1999, s 262-263. 
42 Se t.ex. Åkerlund et al 1996. 
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Under loppet av stenåldern blev det dock varmare och Norden fick ett 
klimat som påminde om dagens Medelhavsländers. Ädellövskogar med 
murgröna och vindruvrankor kantade Östersjöns stränder. Landhöjningen 
gick snabbt och i anslutning till skyddade vikar på de större öarna låg boplat-
ser. I slutet av stenåldern hade dessa växt till små bysamhällen med hundra-
tals innevånare. Fyndmaterialet från dessa platser visar tydligt att havet ut-
gjorde den viktigaste resursen för överlevnad men också att man färdades 
längs kusterna och även hade kontakter som sträckte sig över hela Östersjö-
området.43  

Under det vi brukar kalla bronsåldern verkar boskapsskötseln ha intensifi-
erats och uppgrundade vikar som förvandlats till strandängar erbjöd ett rikt 
bete. Att människors relation till havet och kusten fortfarande var stark under 
denna tid framgår dock genom den maritimt präglade hällristningstraditionen 
och genom bruket att bygga gravmonument i anslutning till havsutsikt och 
vattenmiljö. I början av järnåldern blir klimatet kallare och blötare. Bebyg-
gelsen blir fastare, djuren stallas på vintern och komplicerade hägnader för 
djurhållningen byggs. I slutet av järnåldern så är de flesta av de större gårdar 
som finns än idag redan etablerade. Under denna tid börjar man också utnytt-
ja de gamla havsvikarnas lerjordar för mer intensiv odling. Skärgården var 
dock fortfarande en viktig resurs för fiske och säljakt.44 

Den betydelse landskapets förvandling och den fysiska skärgårdsmiljön 
har haft och hur naturen både präglat och satt sina ramar för den mänskliga 
verksamheten också i vårt mera nära förmoderna förflutna finns beskrivet i 
kulturgeografen Bertil Hedenstiernas klassiska skildring av Stockholms 
skärgård. Möjligheten för bebyggelseenheter att etablera sig och storleken på 
byarna har påverkats av topografin och olika öars läge i skärgården. Den 
marina miljön skapade differentierade överlevnadsstrategier, där åkerbruk, 
boskapsskötsel, fiske, jakt, fågelfångst och handel i varierande grad var olika 
komponenter.45  

I ett långt och översiktligt arkeologiskt och historiskt perspektiv framstår 
det mycket tydligt hur den fysiska maritima miljön präglat de olika samhäl-
len som varit verksamma vid Östersjön. Man kan också peka på vissa långli-
vade sega strukturer när det gäller förhållandet till den fysiska havsmiljön. 
Dessa ”maritima dureer” handlar om utnyttjandet av havet för näringsfångst 
genom jakt och fiske, om havet som ett medel för kommunikation och en 
allmän mental och religiös inställning till det stora ständigt närvarande ha-
vet.46 

I ett kortare och mer detaljerat perspektiv kan dock landskapets och ha-
vets betydelse för samhällsutveckling och förändring framstå radikalt annor-

                               
43 T.ex. Olsson 1994, Björck 1997.  
44 Se Landin & Rönnby 2002.  
45 Se Hedenstierna 1949. 
46 Se Rönnby 2003. 
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lunda. Så är till exempel fallet när det gäller ön Landsort i södra Stockholms 
skärgård. Den cirka fyra kilometer långa och smala ön är visserligen en ut-
präglad skärgårdsmiljö där havet ständigt är närvarande. Det som dock präg-
lat livet på ön under de senaste århundradena är inte främst en anpassning till 
den fysiska miljön och dess resurser utan statliga beslut. Lotsar, fyrpersonal 
och under 1900-talet även militärer är de som i huvudsak varit verksamma 
på ön. 

När en omfattande omflyttning av bebyggelsen sker från norra delen av 
ön till den södra under 1800-talets första hälft så är det inte en anpassning till 
några klimatologiska eller topografiska förändringar av landskapet. Det 
handlar istället helt enkelt om sjöfarten. Tidens båtar har blivit så stora att de 
inte längre använder sig av den gamla Herrhamraleden norr om ön, utan man 
seglar nu runt Landsort i syd istället. Lotsarna och deras familjer måste flytta 
till nya boställen närmare den nya farleden. 

En liknade omdaning finns beskrivet i etnologen John Granlunds välkän-
da studie av Runnö i Kalmarsund. På 1920-talet uppstår en ny marknad för 
fiskavsalu och en ny teknisk innovation, ålbottengarnet, införs. Ett tidigare 
gammalt naturfunktionellt system med en blandad näringsfång enligt en 
årstidscykel anpassad till naturens skiftningar upphör och det dagliga livet på 
Runö genomgår en snabb förvandling.47 

Ekologi och arkeologi 
Om man med ekologi menar studiet av hur organismer samspelar med sin 
miljö så är ett sådant perspektiv självklart viktigt inom arkeologin. De män-
niskor man som arkeolog försöker studera genom fornlämningar och artefak-
ter har såväl påverkat som påverkats av den miljö där man levt. Ekologiska 
metoder och analyser för att rekonstruera naturmiljön, resursanvändning och 
ekonomi på en plats är självklart också av stort värde vid en arkeologisk 
undersökning. Det är ett metodiskt hjälpmedel för en rekonstruktion av en 
del av den kontext där människorna verkat. 

Den roll och vikt den omgivande miljön spelar för olika samhällens socia-
la, kulturella och ekonomiska utveckling och förändring är emellertid en 
annan fråga. Delvis så är det kanske något som handlar om skalnivå och val 
av tidsperspektiv. I det långa perspektivet är det självfallet så att inlandsisens 
avsmältning, landhöjning och klimatologiska cykler har en genomgripande 
betydelse för människors livsvillkor och möjlighet till samhällsformationer. I 
ett kortare perspektiv är naturmiljöns stora inflytande inte lika uppenbart. 
Specifika samhällens inre sociala dynamik, tekniskt kunnande, ekonomi och 
mentalitet är då faktorer som kan ha minst lika stor betydelse som miljön för 
det enskilda samhällets form och organisation.  
                               
47 Granlund 1958. 
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Om dessa perspektiv är likvärdiga, lika intressanta och angelägna är möj-
ligtvis en smaksak. En uppenbar risk med de naturdeterministiska slutsatser 
som trots allt går att dra när det gäller människors livsmönster bör dock vara 
att dessa ”lagar” förmodligen blir ganska triviala och enkla. Man kan inte bo 
på en plats innan landhöjningen gjort att den ligger ovan vattenytan, försörja 
sig på vindruvsodling och olivoljeframställning går inte särskilt bra om man 
bor vid Östersjön etc. 

Man kan också hävda att vad man väljer att betona i relationen mellan 
människa och miljö även har en samtidsrelevansaspekt. Är det inte bättre att 
framställa människor som är aktiva, fattar beslut och förändrar sin miljö än 
att visa fram människor som är passiva och resignerade under en förutbe-
stämd miljöstyrd utveckling?48 

Miljöstrategier 
Ett arkeologiskt perspektiv möjliggör att se både de stora och små linjerna 
när det gäller vårt umgänge med naturen. Arkeologins långtidsperspektiv på 
det mänskliga gör även att dessa strategier kan belysas över en lång tid. Be-
byggelsemönster och bebyggelseutveckling visar på ett konkret sätt männi-
skans aktivitet i landskapet och utnyttjande av sin naturmiljö.49 Olika typer 
av ”naturumgänge”, till exempel fiske, kan tematiseras (se ovan ”maritima 
dureer”) och undersökas över en längre tid.  

Genom arkeologiska undersökningar finns också en möjlighet att på ett 
konkret och detaljerat sätt närma sig de faktiska människorna genom studier 
av vardagsmiljöer och vardagsföremål. Genom att besöka och rekonstruera 
deras platser, och vår möjlighet till inlevelse kan vi rent av i någon mån 
närma oss hur de upplevde sin situation och sin miljö. En undersökning av 
en fångstplats i ytterskärgården är då inte bara ett samlande av data för ana-
lyser och dateringar utan också en form av arkeologisk hermeneutik.   

Det arkeologiska källmaterialet är emellertid ofta knappt och slumpmäs-
sigt. När det gäller kvantitativa studier finns ett uppenbart problem med re-
presentativitet. När det gäller mer kvalitativa ”mjuka” studier så är tolk-
ningsmöjligheterna många och slutsatserna ofta diskutabla.  Mångvetenskap-
liga studier har dock förutsättningar att komplettera och stimulera de arkeo-
logiska resultaten. Slutsatser om miljön och arkeologiska bebyggelsemönster 
kan underbyggas och utvecklas genom geografiska och geologiska analyser. 
Historiska och etnologiska studier kan komplettera de översiktliga analyser-
na och öka detaljskärpan. Historiska och etnologiska uppgifter kan också 
inte minst bidra med mentalitetsaspekter och vara en viktig del av förförstå-
elsen vid det ”mjuka” arkeologiska tolkningsarbetet på en specifik plats.  

                               
48 Jfr Welinder 1993, s 1940-44, Åkerlund 1996, s 16-17. 
49 Jfr Norman nedan. 
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Det intressanta faktum att olika discipliners källmaterial inte nödvändigt-
vis ger samma historia kan dessutom också fördjupa och mångfacettera bil-
den av det förflutna. Vilken typ av resursanvändning indikeras av skriftligt 
arkivmaterial, Vad berättar de arkeologiska lämningarna och vilka spår av 
förändring finns i naturen själv? Tillsammans bör de olika perspektiven kun-
na ge exempel på och belysa komplexiteten och variationsrikedomen i de 
strategier olika samhällen och grupper valt att använda sig av i sin relation 
till sin naturomgivning.  

Det angelägna för historisk miljöforskning bör därmed inte vara att försö-
ka skapa heltäckande modeller över förhållandet mellan människor och na-
turmiljön, utan tvärtom att försöka visa hur förhållningssätten skiftat mellan 
olika samhällen och tidsperioder. Insikt om den stora variationsbredd som 
funnits och kunskaper om de mekanismer och förhållande som tidigare styrt 
naturumgänget kan förhoppningsvis då ha en viss betydelse för vårt eget val 
av miljöstrategier. 
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Strandförskjutningen i Södermanland 

Av Mona Petersson  

Södermanland är ett variationsrikt landskap närmast mosaikartat med en 
blandning av kala urbergshällar, skogsdungar, ängs och hagmark samt odla-
de sprickdalar.1 På hällarna dominerar hällmarkstallskog. De granrika eller 
odlade sprickdalarna är gamla fjärdar isolerade från havet fyllda med havs- 
och sjösediment såsom lera. Terrängmässigt är området starkt präglat av 
berggrundsstrukturen och landskapets variation speglar dess historiska ut-
veckling från inlandsisens avsmältning fram till idag. När man tittar på en 
karta över Södermanland idag slås man av rikedomen av sjöar. Nästan alla 
dessa sjöar har tidigare varit öppna fjärdar i direktkontakt med havet och det 
är lätt att föreställa sig det fantastiska öriket som bredde ut sig. Genom 
strandförskjutning främst beroende av landhöjning har vikar snörts av och 
blivit sjöar, andra har blivit våtmark och några har torkat ut helt genom upp-
grundning eller utdikning och frigjort nya finkorniga sediment möjliga för 
odling. Stränderna är för det mesta steniga förutom i skyddade lägen där man 
hittar vassruggar, våtmark och strandängar. Landskapet speglar en utveck-
ling från ett läge under högsta kustlinjen helt täckt av vatten via en örik öp-
pen skärgård mellan Mälaren och Östersjön till dagens sjörika fastland med 
öar ut mot havsbandet. De djupa sprickdalarna har under lång tid erbjudit 
vattenvägar och naturliga djuphamnar i mer skyddade lägen, lämpliga som 
boplatser, långt in i den örika skärgården. Fortfarande finns stora sjöar kvar 
där några av de gamla fjärdarna fanns t ex Yngaren, Båven och Klämmin-
gen. 

Begreppet strandförskjutning används då man menar den totala ändringen 
av strandlinjen alltså både isostatiska och eustatiska förändringar (jordskor-
pans respektive världshavens förändringar). Andra begrepp som förekommer 
är regression (havsytesänkning/landhöjning) och transgression (havsytehöj-
ning/landsänkning) vilka är relaterade till havets förskjutning vid strandlin-
jen. Strandförskjutningen leder till förändring i både vegetation och markan-
vändning; landhöjning medför uppgrundning och sänkt grundvattennivå, 
landsänkning ger försumpning i låglänta områden. Beroende på den nyvunna 
markens läge och lutning kommer vågorna att påverka kusten mer eller 
mindre beroende på vågenergin som når stranden och därmed ge upphov till 
                               
1 Nordiska ministerrådet 1977, s 83. 
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en variationsrik skärgård med barspolade öar i ytterskärgården och mer ve-
getationsrika inomskärs. I den här studien behandlas Södermanlands utveck-
ling under de senaste 9000 åren, orsaker till strandförskjutning och dess 
koppling till klimatet samt de strandlinjer strandförskjutningen lämnat efter 
sig. I slutet diskuteras hur Södermanlands skärgård och tidigare skärgård 
ändrat karaktär under den tid som gått sedan de första öarna steg upp ur ha-
vet.  

Östersjöbassängens utveckling efter senaste istiden 
Östersjöbassängen och kusten kring Östersjön är under ständig förändring 
och har förändrats kontinuerligt sedan istiden mycket beroende på isostatiska 
förändringar kopplade till jordskorpans avlastning p.g.a. landisens avsmält-
ning och eustatiska förändringar som beror av den totala vattenmängden i 
världshaven samt färskvattentillförseln från inlandsisen. Landisens utbred-
ning var som störst för 20000–18000 år sedan.2 Där istäcket var som tjock-
ast, över Bottenhavet, trycktes jordskorpan ner mer än i istäckets ytterområ-
den. Jordskorpan beräknas ha varit nedpressad 800 till 1000 meter under den 
skandinaviska inlandsisens centrum.3 För 18000 år sedan blev det varmare 
och istäcket började smälta undan. Isavsmältningen startade i södra Östersjö-
regionen och varade under en tidsperiod på ca 10 000 år. En pågående isav-
smältning under tusentals år har resulterat i att högsta kustlinjen (HK) i olika 
delar av regionen är bildad i olika havsstadier, med varierande vattennivå 
och därför varierar i höjd beroende av plats. Det finns även en variation i de 
isostatiska rörelserna mellan olika platser.4 Den största förändringen av 
strandläget skedde precis efter att inlandsisen retirerat samt i några olika steg 
mellan 10 000 och 6 500 år BP.  

De olika havsstadierna växlade mellan att vara sötvatten och saltvatten 
med brackvattenstadier däremellan.5 Huvudstadierna är Baltiska issjön (sött), 
Yoldiahavet (salt), Ancyllussjön (sött) och Litorinahavet (salt). Litorinasta-
diet varade mellan 8000 och 3000 år BP6 och havet hade i princip samma 
utformning som Östersjön med vattenutbyte genom de danska sunden.7 Ge-
nom ytterligare landhöjning, grundades de danska sunden upp och vattenut-
bytet mellan Östersjösänkan och världshaven minskade vilket resulterade i 
en successiv utsötning av vattnet till det brackvattenhav som vi har idag - 
Östersjön. Under Östersjöns tidigaste skede för 2000-3000 år sedan avkling-

                               
2 Lundqvist 1994, s 124. 
3 Lindström et al. 2000, s 349. 
4 Hedenström 2001, s 10. 
5 Björck och Svensson 1994, s 138-142. 
6 BP (Before Present) betyder före nutid och med nutid menas år 1950. Termen används 
generellt i dateringssammanhang. 
7 Lindström et al. 2000, s 357. 
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ade den glacialisostatiska faktorn i Fennoskandia, därefter sker en landhöj-
ning framförallt p g a tektoniska rörelser i jordskorpan, den tektoniska rörel-
sen har i stort sett varit konstant de senaste 7700 åren.8 Litorinahavets ut-
veckling gick dock i flera steg med höjningar och sänkningar av vattennivån. 
En viss oregelbundenhet i den isostatiska landhöjningen har även observerats 
i östra Svealand på grund av rörelser i berggrunden mellan de senaste 3000 
till 5000 åren.9 I Stockholmstrakten har den isostatiska landhöjningen varit 
konstant de senaste 3000 åren på ca 4,9 mm/år.10  Söderut i Östersjöregionen 
sker en subsidens (landsänkning).11  

Den isostatiska effekten är totalt sedan istiden ungefär 8 gånger större än 
den eustatiska.12 Därför brukar man i dagligt tal använda ordet landhöjning 
istället för strandförskjutning. De senaste 4000 åren har den eustatiska hav-
sytehöjningen i stort avtagit i och med inlandsisarnas försvinnande.13 Nivå-
förändringarna man idag registrerar i världshaven är av en helt annan stor-
leksordning, från variationer i strandförskjutningskurvan på tiotals meter 
8000 BP till att de senaste 4000 åren pendla kring ± 1 meter eller mindre.14 
För närvarande är havsnivån i en period av stigande vattenstånd. 

Fortfarande idag stiger nya landområden ur havet vid Östersjöns nordli-
gaste kustlinje medan den södra Östersjökusten har ett stabilt eller stigande 
vattenstånd.15 Skillnaden i strandförskjutning mellan norra och södra Öster-
sjön, från att vara regressionskust (landhöjningskust) i norra delen av regio-
nen och transgressionskust (landsänkningskust) i södra delen, är ett resultat 
av inlandsisens olika tjocklek i norr och söder samt den fördröjda isavsmält-
ningen i norr. Störst strandförskjutning hittar vi idag vid Västerbottens kust-
land med en landhöjning på ca 0,9 m per 100 år, söderut minskar strandför-
skjutningen successivt. 16 I norra Skåne och Blekinge är den isostatiska land-
höjningen nära noll och i sydvästligaste Skåne kan en svag landsänkning 
observeras på -0,5 mm/år, främst beroende på eustatiska förändringar - sti-
gande havsnivå.17  Även i delar av Danmark, Tyskland och Polen är strand-
förskjutningen negativ. I södra Östersjöregionen överskuggas strandförskjut-
ningen på ca 1mm per år av den meteorologiskt betingade variationen i vat-
tenståndet från år till år på ca 4-5cm.18 

                               
8 Mörner 1977, s 52-53. 
9 Hedenström 2001, s 10. 
10 Mörner 1980, s 394. 
11 Mörner 1977, s 53. 
12 Lindström et al. 2000, s 349. 
13 Lindström et al. 2000, s 358. 
14 Mörner 1980, s 394. 
15 Ekman 1996, s 215-224. 
16 Björck och Svensson 1994, s 142. 
17 Ussisoo 1977, s 47. 
18 Ehlert 1986, s 57. 
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Tidigare studier av strandförskjutningen i östra 
Svealand 
I Sverige har strandförskjutningen iakttagits och diskuterats i flera hundra år 
bland annat under 1700-talet då studierna behandlade den noterade "wattu-
minskningen".19 Nya och mer effektiva metoder under 1800- och 1900-talet 
har gjort det möjligt att kartlägga och uppskatta strandförskjutningen mer 
detaljerat. På 1940-talet rekonstruerade Florin strandförskjutningen i östra 
Svealand genom en kombination av arkeologiskt daterat material, höjdnivåer 
på bosättningar och biostratigrafiska data från referensplatser (diatoméer och 
pollen) och gav en helt ny bild av strandförskjutningen.20 Strandförskjut-
ningskurvan visade en mycket mer komplicerad bild än man tidigare obser-
verat med växlande perioder av transgression och regression. Studien täckte 
tiden 7000 till 3000 BP.  

Många studier av strandförskjutningen i östra Mellansverige har genom-
förts efter Florins studie för att klarlägga och förbättra strandförskjutnings-
kurvan i Mälardalen och östra Svealand.21 Metoder som använts är av varie-
rande slag från diatoméanalyser till studier av strandförskjutningen via histo-
riska kartor, arkeologiska dateringar, tröskellägen för sjöar, lervarvsräkning 
samt inventering av gamla strandlinjer.22 Fortfarande står sig Florins studie 
från 1940-talet både när det gäller antal och tidsangivelser för de större 
transgressionerna.23  En av frågorna på senare år har handlat om hur många 
olika transgressioner som verkligen förekom under perioden för Litorinaha-
vet (8000-3000 14C BP). Antalet transgressioner är fler i söder än i norr då 
den isostatiska ändringen är större norrut varför inga transgressioner finns 
under Litorinahavet i Norrland; landhöjningen överstiger här havsnivåänd-
ringarna.24 Den maximala transgressionen under Littorinahavet hade troligt-
vis sin nordligaste gräns i Uppland då antalet transgressioner skiljer sig mel-
lan västra Södermanland/Närke, östra Svealand/Uppland samt Åland och 
Finland.25 Nyare publikationer visar på färre transgressioner än äldre och 
strandförskjutningsstudierna skiljer sig även mellan Stockholm och Helsing-
fors.26 Två tydliga transgressioner, 7500-7000 14C BP och 4500-3800 14C BP, 
är observerade i Stockholmstrakten.27  

                               
19 Frängsmyr 1986, s 17. 
20 Florin 1944, s 551-643. 
21 Åse 1982; Miller 1982a; Miller och Robertsson 1981; Mörner 1977; Risberg och Karlsson 
1989; Risberg et al. 1991; med flera. 
22 Åse 1982; Miller 1982a; Miller och Robertsson 1981; Mörner 1977; Risberg och Karlsson 
1989; Risberg et al. 1991; med flera. 
23 Florin 1944, s 551-643. 
24 Björck och Svensson 1994, s 142. 
25 Hedenström 2001, s 10. 
26 Seppä et al. 2000, s 229. 
27 Risberg et al. 1991, s 33-37. 
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Strandförskjutningskurvor för Östersjökusten brukar plana ut under de 
senaste 2000 åren och i flera källor behandlas inte tidsperioden fram till da-
gens strandlinje alls, eller nämns som eventuella framtida projekt. Strandför-
skjutningens utplaning är delvis en skaleffekt då amplituden idag är mindre 
än den var direkt efter isavsmältningen. Ofta tänker man sig en linjär föränd-
ring av strandförskjutningen under de senaste 2000 åren motsvarande den vi 
kan mäta idag, men flera studier har kunnat påvisa variationer även under 
senare tid. Dagens strandförskjutning i Södermanland är mellan 0,3 till 0,4 m 
på 100 år.28  Miller redovisar detaljerat för flera olika studier av strandför-
skjutningen i Stockholmsregionen och jämför dem sedan med egna sjösedi-
mentdata (diatoméeanalys, 14C -datering och organiskt kol) samt dateringar 
av bosättningar och bebyggelserester.29  I samma studie jämförs flera strand-
förskjutningskurvor för Helgeandsholmen baserat på data från Granlund 
1928, Åse 1980, Ambrosiani 1981, Miller 1982 och Ödman 1982.30  Resulta-
tet visar att strandförskjutningen går i flera trappsteg under järnåldern och 
tidig medeltid orsakade av eustatiska havsnivåändringar. En stark koppling 
finns mellan eustatiska ändringar av havsnivån och klimatologiska föränd-
ringar.31  

Klimatet och strandförskjutningen 
Av de tydliga transgressioner som observerats i Stockholmstrakten, 7500-
7000 14C BP och 4500-3800 14C BP,32 sammanfaller den första med ett var-
mare och sannolikt också blötare klimat.33 Vid sin studie av Litorinahavets 
strandförskjutning i östra Svealand fann Hedenström en korrelation mellan 
stillastående vattenstånd och varmare klimat samt mellan snabb regression 
och kallare klimat.34 Strandförskjutningskurvan i Stockholmsregionen växlar 
mellan mindre transgressioner, stillastående strandlägen och snabbare re-
gressionsperioder. Vid ett kallare klimat minskar havsnivån då mer vatten 
binds upp i glaciärer och landisar. Periodvis jämnas de isostatiska föränd-
ringarna ut av eustatiska ändringar och ger stillastående vattenstånd, men de 
kan också samverka och påskynda regressionen.  

För att förstå strandförskjutningens variation under de senaste 2000 åren 
måste man därför tänka på hur klimatet varierat. Under järnålderns och me-
deltidens varmare klimat bromsades strandförskjutningen upp emedan den 
ökade under den s k lilla istiden. Lilla istiden kallas den kyligare period som 

                               
28 Ussisoo 1977, s 47. 
29 Miller 1982b, s 185-211. 
30 Miller 1982b, s 206. 
31 Fairbridge 1962; Mörner 1973, s 12-13; Dansgaard 1975, s 207. 
32 Risberg et al. 1991, s 33-37. 
33 Hedenström 2001, s 12. 
34 Hedenström 2001, s 25. 
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anses starta på 1300-talet och pågår till slutet av 1800-talet.35 Dock börjar 
avkylningen redan efter det temperaturmaximum som råder 1000-1100 AD, 
temperaturminimum nås vid slutet av 1500- och början av 1600-talet AD.36 
Kallperioden kan identifieras i många olika källor både som proxydata (t ex 
sjösediment, trädringar, glaciärer) och historiska dokument. De kalla vintrar 
som återges i historiska krönikor speglar en atmosfärisk cirkulation med en 
anticyklon (högtryck) över Skandinaviska halvön vilken pekar på att Golf-
strömmen var svagare eller hade en annan västligare väg under medeltiden 
och gav ett mer kontinentalt klimat än det vi har haft sedan 1800-talets slut 
som är mer präglat av cykloner (lågtryck).37 Ett mer kontinentalt klimat un-
der 1500-talet stämmer också med Tycho Brahes mätningar på ön Ven i 
Öresund från slutet av 1500-talet med varmare somrar och kallare vintrar, 
även den dominerande vindriktningen skiljer sig med mer sydostliga vindar 
än dagens vindar från sydväst.38  Generellt var de Europeiska vintrarna kalla-
re från 1500 till 1800-talet än under 1900-talet. De kallaste dekaderna inträf-
fade vid slutet av 1500, senare delen av 1600 och på slutet av 1800-talet.39 
Endast två perioder utgör undantag; perioderna kring 1530 och 1730 som var 
varmare. En tydlig uppvärmningstrend av vintertemperaturerna observerades 
mellan 1684 och 1738 då även en minskad isläggning i västra Östersjön har 
noterats. Den absolut kallaste vintern på de senaste 500 åren var 
1708/1709.40 Denna vinter var kall i hela Europa; hamnen i Genua i Adria-
tiska havet var islupen, i Östersjön låg isen vid Bälten och Sundet och i juni 
1709 låg fortfarande is kvar i Stockholms skärgård.41 Lapplands glaciärer 
ryckte fram på 1100-1200, omkring 1400, under 1600-talet samt vid början 
och slutet av 1700-talet.42  

Avkylningen ca 1000 AD ledde till en snabb regression av havsnivån som 
är välkänd.43 Enligt Ambrosiani var regressionen ca 0,8 m/100 år från 1000-
talet till 1400-talet, nästan dubbelt mot vad som brukar räknas som Stock-
holms genomsnittliga landhöjning.44 I samma studie nämns att havsnivån 
verkar stagnera eller eventuellt svagt stiga mellan åren 1470 och 1700. Ifall 
den isostatiska landhöjning fortgår krävs alltså att vattnet stiger för att kom-
pensera höjningen. Detta stämmer med Fairbridges eustatiska kurva för 
havsnivån där vattnet sjunker från ca 1100 till strax före 1500, då den når ett 
minimum, därefter sker en ökning av vattennivån under hela 1500-talet fram 

                               
35 Lindström et al. 2000, s 371. 
36 Moberg et al. 2005, s 616. 
37 Ekholm 1899, s 391. 
38 Ekholm 1899, s 394. 
39 Luterbacher et al. 2004, s 1500. 
40 Luterbacher et al. 2004, s 1500. 
41 Ekholm 1899, s 388. 
42 Rosqvist och Karlén 1996, s 101. 
43 Mörner 1980, s 394. 
44 Ambrosiani 1981, s 14. 
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till början på 1600-talet.45 Även Hedenström finner att den relativa havsnivån 
i Stockholmstrakten var stabil under lilla istiden, men efter denna kallperiod 
har en transgression skett med ca 0,1 m/100 år vilken dock överskuggas av 
regressionen.46 Strandförskjutningen speglar således summan av flera fakto-
rer och regressionen idag är totalt 0,3 till 0,4 m/100 år i Södermanland med 
det högre värdet i norra delen av landskapet. Åse studerade vattenstånds- och 
mareografdata från Stockholm för att få en uppfattning om strandförskjut-
ningen i Stockholm på senare tid. Studien visar att förändringen var lång-
sammare på 1500 än 1600-talet och landhöjningen var snabbare mellan 1774 
och 1846 (49±6 cm/100 år) och avtagande igen mellan 1847 och 1965 
(38±1cm/100 år).47  

Spår av gamla strandlinjer i landskapet 
Det historiska vattenståndet och klimatet påverkade landskapet på ett påtag-
ligt sätt genom vågornas svall vid den forna strandlinjen. Vissa strandlägen 
syns tydligt i fält då vågorna efterlämnat spår i landskapet t ex gamla strand-
vallar av klappersten, grus eller sand. Andra är dåligt utvecklade eller för-
störda och ses endast som en ansamling av sand och grus nedanför en brant. 
Bristen på strandlinjer är överrepresenterad i inägornas närhet där kulturpå-
verkan är stor.48  Utvecklingen av strandlinjer beror av flera faktorer men 
framförallt på hur exponerad stranden varit mot vågor, dominerande vind-
förhållanden, uppgrundningen och öppenhet mot havet (aktiv fetch49). Berg-
grunds- och jordartsförhållanden där vågorna slog mot land har också bety-
delse. I kvartära avlagringar kan vågpåverkan normalt ses den översta halv-
metern.50 

Perioder av snabb regression visar sig vara lättare att identifiera än trans-
gression p.g.a. avsaknaden av strandlägen under regressionsperioder.51 Vid 
kusten sker både erosion och ackumulation beroende på strandens läge i 
förhållande till det öppna havet. Erosionen av stranden ökar då vattennivån 
stiger i förhållande till land, transgression, eller vid en stagnation av vatten-
nivån. Under en regression sjunker vattennivån och vågorna kommer att 
bryta längre ut till havs vilket gynnar ackumulation i mer strandnära lägen. 
Vid regression får man också en omfördelning av sedimenten genom att 
vissa ackumulationsbottnar utvecklas till erosionsbottnar på grund av upp-
grundningen, detta leder till en omfördelning av sedimentet med en fokuse-

                               
45 Fairbridge 1962, s 111-134. 
46 Hedenström 2001, s 22. 
47 Åse 1970, s 12, 1980a, s 85, 1980b, s 25. 
48 Åse 1964, s 150. 
49 "Fetch" står för vindens stryklängd över öppet vatten (den sträcka vågorna kan byggas upp). 
50 Hedenström 2001, s 12. 
51 Åse och Bergström 1982, s 234. 
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ring av finsediment till de djupaste partierna.52 Gamla erosionsstränder är 
därför lättare att återfinna i terrängen då vågornas svall efterlämnat klapper-
stensfält eller ansamlingar av mer grusiga avlagringar ibland i form av 
strandvallar, strandhak eller strandterrasser.  

Vid kartläggning av strandlinjer i fält bör man vara försiktig med att 
koppla nivåer till strandförskjutningskurvan direkt då t ex strandterrasser kan 
ge felaktiga värden om man inte tar hänsyn till fetch.53  Vid användandet av 
strandlinjer är det därför nödvändigt att försöka korrelera med dateringar och 
värden framtagna på andra sätt för att veta när stranden varit aktiv. Förutom 
kraftiga stormar kan också isskjuvning leda till uppkomst av strandvallar. Ett 
sätt att få fram någon slags datering på strandlinjer är att använda historiska 
kartor. Utritade öar och sund ger riktlinjer om hög- och lågvattennivåer för 
strandlinjen.54  Dock bör man vara medveten om att en brant kust kan medfö-
ra större fel p. g. a. felritning av kartan, strandlinjen har heller inte alltid 
återgetts korrekt ifall den var av mindre intresse, dessutom kan medelvatten-
ståndet variera både under karteringen och mellan olika kartblad.55  

I södra Finland har Litorinahavet efterlämnat minst 8 olika strandlägen, 
daterade genom pollenkronologi eller 14C.56  Dessa är daterade till 5000-
4500, 3500, 2700, 2000, 1300 och 600 BC samt 200 och 1400 AD, varav de 
första tre är mycket väl utvecklade. Sedan den tydliga Litorinatransgressio-
nen för 7500-6500 år sedan är inga strandlinjer kopplade till transgression 
utmed Finlands södra kust.57 Även i Uppland har strandförskjutningen varit 
regressiv de senste 6500 åren.58 De daterade strandlägena i Finland tyder 
därför på nivåer där vattenståndet stagnerat och legat en längre tid eller så 
representerar de stormvallar som blivit kvar då vattnet sjunkit undan. Sådana 
stormstrandvallar återfinns även utmed kuster utan någon egentlig strandför-
skjutning och bildas genom pålandsstormar där vågorna har ett kraftigt 
uppsvall och ett svagare nedsvall.59  

Södermanlandskustens förändring från 9000 BP 
I kartorna 1-4 visas Södermanlands strandlinje för 9000, 5000, 3000 och 
1000 år sedan (BP). Strandlinjerna är framtagna av Sveriges geologiska un-
dersökning och baseras på en matematisk modell med empiriska data av 
strandförskjutningskurvor, sjöstjälpningsförlopp och nuvarande landhöjning. 

                               
52 Jonsson et al. 1990, s 157. 
53 Mansikkaniemi 1989, s 56. 
54 Åse 1982, s 100. 
55 Sporrong 1970, s 263-265. 
56 Glückert 1976, s 45. 
57 Seppä et al. 2000, s 219. 
58 Hedenström och Risberg 2003, s 38. 
59 Nielsen och Nielsen 1982, s 105. 
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De paleogeografiska strandlinjerna tillsammans med lantmäteriets översikts-
karta har varit underlag för kartstudien. 

Före 10 400 BP var isavsmältningen avslutad på Södertörn. Tornberget 
110 m ö h, högsta punkten på Södertörn, steg upp ur havet för ca 9900 14C 
BP år sedan. 60 Då står fortfarande största delen av Södermanland under vat-
ten och endast tre skärgårdsområden sticker upp – Södertörn, Kolmården och 
strax norr om Hälleforsnäs (Karta 1). Södertörn bildar en egen skärgård 
ganska isolerat långt ute i havet med endast ett fåtal större öar. Dessa ligger 
kring Hanveden, bland annat Tornberget och Bråtberget. Kolmårdens skär-
gård ligger närmare dåtidens fastland och öarna är större än vid Södertörn. 

Bara 1000 år senare (8000BP) har en mer sammanhängande skärgård ut-
vecklats mellan Södertörn och Kolmården med en rikedom av öar. Fortfa-
rande finns en öppenhet mellan Mälarsänkan och öppna havet på många 
ställen. I perioden som följer (8000-6000 14C år BP) finns de äldsta spåren av 
kustnära bosättningar på Södertörn, de är lokaliserade ca 50-65 m ö h.61 
Skärgården sluter sig allt mera och 6000BP nås Mälaren endast via två vat-
tenvägar belägna i närheten av dagens städer Södertälje och Katrineholm. I 
trakterna kring Södertälje råder fortfarande en ganska öppen skärgård medan 
området kring dagens Katrineholm endast har två smala fjärdar som når in 
till Mälaren. 

 
Karta 1. Kustlinjen i Södermanland 9000BP när området precis börjar höjas ur 
havet. Södermanland består av en gles ytterskärgård där tre områden har något 
större öar; Södertörn (1), Kolmården (2) och Hälleforsnäs (3). Dagens sjöar 
Yngaren (Y), Båven (B), Storsjön (S) och Klämmingen (K) är också markerade i 
kartan. 

                               
60 Risberg et al. 1991:34. 
61 Risberg et al. 1991, s 36. 
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Karta 2. Kustlinjen i Södermanland 5000BP där Mälarsänkan syns i norr och 
Östersjöbassängen i sydost. Kartan visar det fantastiska örike som fanns i 
Södermanland vid den här tiden. De tidigare öarna kring Södertörn (1), Kolmården 
(2) och Hälleforsnäs (3) har vuxit till ytan av pågående strandförskjutning. 
Fortfarande är dagens sjöar Yngaren (Y), Båven (B), Storsjön (S) och Klämmingen 
(K) öppna havsfjärdar. 

 
Karta 3. Kustlinjen i Södermanland 3000BP. Strandförskjutningen har lett till att 
Kolmården (2) och Hälleforsnäs (3) nu tillhör fastlandet, Södertörn (1) är 
fortfarande en ö men har vuxit till ytan. Sjöarna Yngaren (Y) och Båven (B) är nu 
isolerade från havet medan Storsjön (S) och Klämmingen (K) är skyddade 
havsfjärdar med en smal förbindelse till havet. 
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Karta 4. Kustlinjen i Södermanland 1000BP. Landskapet och kustlinjen börjar likna 
dagens kartbild. De första öarna vid Södertörn (1), Kolmården (2) och Hälleforsnäs 
(3) ligger inte längre i ytterskärgården utan är är belägna längre från kusten och på 
högre höjd över havet. I kartan finns Södermanlands större sjöar markerade, alla 
har tidigare varit havsfjärdar. Sjöarna Yngaren (Y), Båven (B), Storsjön (S) och 
Klämmingen (K) är alla isolerade från havet. 

För 5000 år sedan består Södermanland av ett örikt landskap med både en 
innerskärgård vid tre större öppna fjärdar och en ytterskärgård mot Östersjön 
med några större öar som separerar de två vattenområdena (Karta 2). Inom-
skärgårdens fjärdar syns även på nutidens karta där vi finner sjöarna Ynga-
ren, Båven, Storsjön och Klämmingen (de sista två är belägna nära Gnesta). 
Klämmingen ligger förövrigt i en av de få mindre fjärdar som fortfarande, år 
5000BP, har anslutning mellan Mälaren och Östersjön. 

Vid 4000BP börjar Södermanland mer och mer likna dagens landskap 
som ett fastland mellan Mälaren och Östersjön. Sjön Yngaren nås nu endast 
genom ett smalt sund från Östersjön. Innanför Yngaren finner vi sjön Båven 
vars enda vattenväg till Östersjön går via Yngaren. Sjöarna Storsjön och 
Klämmingen fungerar fortfarande som vattenväg mellan Mälaren och Öster-
sjön. 3000BP är sjöarna Yngaren och Båven helt isolerade från havet och 
förbindelsen mellan Mälaren och Östersjön via Klämmingen är bruten. Mä-
laren nås nu endast via sprickdalarna där vi idag finner Södertälje och 
Stockholm (Karta 3). Efterhand isoleras även Klämmingen från havet. Suc-
cessivt flyttar Södermanlands skärgård längre ut mot havet och tidigare öar 
blir fastland, en utveckling som pågår ännu idag. Kustlinjen för 1000 BP ses 
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i karta 4. På 1300-talet avsnördes Mälaren från Östersjön och bidrog till 
grundandet av Stockholm.62 

Skärgårdskustens ändrade karaktär - diskussion 
Förändringen av skärgårdslandskapet i Södermanland speglar områdets hi-
storiska utveckling. Från att varit nedpressat under isen, övertäckt av flera 
havs- och sjöstadier, höjde sig Södermanland för drygt 9000 år sedan över 
vattenytan. Fortfarande fanns endast ett fåtal öar och förändringen till dagens 
landskap har tagit tusentals år. Från att vattenvägen ha varit en förbindelse-
länk mellan Östersjösänkan och Mälaren avtar öppenheten alltmera. Ungefär 
3000 år före nutid är den enda förbindelsen till Mälaren via sprickdalen där 
vi hittar dagens Södertälje. De större inre fjärdarna har isolerats från havet 
och blivit insjöar, vilka fortfarande idag ger en bild av det örike som en gång 
fanns här.  

Förändringen av strandlinjen, strandförskjutningen, beror av isostatiska 
och eustatiska förändringar och har pendlat mellan transgressioner och re-
gressioner av vattennivån. Efter 6500BP sker ingen transgression i Stock-
holmsregionen utan en regression.63 I Stockholmstrakten har den isostatiska 
regressionen varit konstant, ca 0,49 m/100 år64, de senaste 3000 åren och 
överskuggar den eustatiska transgressionen på 0,1 m/100 år65, summerar vi 
dessa två får vi den landhöjning på ca 0,4 m/100 år66 som vi har i Stockholm 
idag. En strandförskjutningskurva ger oss alltså den sammanvägda bilden av 
både den isostatiska och den eustatiska förändringen. Ifall det stämmer att 
den isostatiska regressionen har varit konstant de senaste 3000 åren, speglar 
strandförskjutningskurvan därefter den eustatiska variationen i världshaven 
och då även indirekt klimatet. Klimatet de senaste 3000 åren har växlat mel-
lan varmare och kallare perioder vilket också ses i strandförskjutningen som 
pendlat upp till ±1 meter67. Strandförskjutningen kan således på inget sätt ses 
som en linjär funktion.  

Den temperatursänkning som inledde lilla istiden gav en snabb regression 
på 0,8 m/100 år från 1000-talet till 1400-talet68, därefter stagnerar nästan 
havsnivån med en svagare förändring på 1500 än 1600-talet. Ett av de 
strandlägen som observerats i Finland är daterat just 1400 AD69 och bekräftar 
en strandlinje som sannolikt varat under en längre tidsperiod. Även Åses 

                               
62 Lindström et al. 2000, s 358. 
63 Hedenström och Risberg 2003, s 38. 
64 Mörner 1980, s 394. 
65 Hedenström 2001, s 22. 
66 Ussisoo 1977, s 47. 
67 Mörner 1980, s 394. 
68 Ambrosiani 1981. 
69 Glückert 1976, s 45. 
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observationer pekar på en långsammare regression på 1500 än 1600-talet.70 
Det stillastående vattenståndet tyder på en eustatisk ökning motsvarande 
0,49 m/100 år för att uppväga den isostatiska landhöjningen. En ökning ses 
också från 1400- och fram till början på 1600-talet i den eustatiska vatten-
ståndskurvan där minimum nås vid ca 1400 varefter vattennivån stiger 
igen.71 En ökning av vattennivån skulle då indikera ett varmare klimat men 
samtidigt nås temperaturminimum först vid slutet av 1500- och början av 
1600-talet AD72. Om den egentliga kallperioden framförallt omfattade slutet 
av 1500- och början av 1600-talet73 borde regressionen pågå fram till detta 
minimum, först därefter borde landhöjningen successivt avta genom den 
uppvärmning vi har haft fram till idag. Varför regressionen avtar/stagnerar 
genom stigande vattennivåer före den kallaste perioden måste i så fall förkla-
ras på annat sätt. Perioder med varmare temperaturer förekom under 1500-
talet. Till exempel var hela 1530-talet varmare än normalt.74 Förhållandet 
mellan sommar och vintertemperaturer tyder på ett mer kontinentalt klimat75 
varför högtryck dominerade över Skandinavien. Att glaciärtillväxten tar fart 
på 1600-talet76 tyder på en balans mellan tillväxt och avsmältning under 
1500-talet. Gaciärtillväxten kan spegla ett ändrat nederbördsmönster och en 
ökad snömängd som ett resultat av övergången från ett kontinentalt till ett 
mer maritimt klimat. Exakt varför havsnivån verkar stagnera på 1500- och 
1600-talet behöver undersökas mera. Baserat på mareografdata från 1774 ser 
det dock ut som om den globala temperaturökningen efter lilla istidens mi-
nimum har lett till en höjning av havsnivån och en uppbromsning av land-
höjningen. Regressionen är mellan åren 1774 till 1846 ca 0,49 m/100 år vil-
ket motsvarar den isostatiska landhöjningen och tyder på att det inte var nå-
gon eustatisk transgression. Därefter har regressionen minskat mellan åren 
1847 och 1965 då strandförskjutningen är ca 0,38 m/100 år77 och pekar på en 
eustatisk transgression på ca 0,1 m/100 år.  

Klimatets betydelse för utvecklingen av strandlinjer kan ha påverkat av-
saknaden av strandlinjer i Finland efter 1400-talet då ett mer kontinentalt 
klimat på 1500-talet torde leda till en längre isläggning och även en mer 
sydlig gräns för isläggningen på Östersjön. Detta indikerar även att 
lågtrycksbanorna gick längre söderut, tidig isläggning tillsammans med en 
högtrycksbetonad sommar ger en lägre vågaktivitet och därmed återfinns 
färre utvecklade strandlinjer från den här perioden då vågorna och därmed 
erosionen inte varit lika aktiv i strandlinjen. Det typiska skärgårdslandskapet 

                               
70 Åse 1970, s 12, 1980b, s 13. 
71 Fairbridge 1962. 
72 Moberg et al. 2005, s 616. 
73 Moberg et al. 2005, s 616. 
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75 Ekholm 1899, s 394. 
76 Rosqvist och Karlén 1996, s 101. 
77 Åse 1970, s 12, 1980, s 13. 
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i Södermanland är kala klippor i ytterskärgården och vegetationsrika öar i 
innerskärgården. Ytterskärgården är exponerad för en vågintensitet som gör 
att jordtäcket spolas av och man får inget eller ett tunt jordtäcke på de ytters-
ta holmarna. Genom en landhöjning kommer ny landyta att ersätta havet. 
Den nyvunna markens läge och lutning avgör om stranden svallas mer eller 
mindre av vågorna samtidigt som öppenheten mot havet ändras. Vid studier 
av jordartsstratigrafin i sprickdalslandskapets mossar och våtmarker hittar 
man vanligtvis svallsediment ovanför glacialleran från tiden då området var 
en vik eller fjärd. Först därefter finner man finsediment mer typiskt för lugn-
vattenmiljöer. När kala öar i ytterskärgården lyfts upp och därmed blir mer 
skyddade kommer de att ändra karaktär och deras tidigare utsatta läge ses 
endast vid de högsta punkterna i terrängen där kala hällar finns kvar. I de 
lägre partierna är jordtäcket tjockare och ger därmed större förutsättningar 
för en tätare vegetation och ett mer varierat växt och djurliv. 

Väljer man att titta på de senaste 1000 åren, ett ganska kort tidsperspektiv 
geologiskt sett, är förändringen i strandförskjutningens amplitud ganska liten 
men har stora konsekvenser i låglänta och flacka områden. Små havsnivå-
skillnader vid långgrunda stränder resulterar i stora förändringar i både av-
stånd och yta. Dessa mindre förändringar kan innebära att strandremsan flyt-
tar sig många hundra meter under några få generationer och påverkar männi-
skans resursutnyttjande vid kusten. Uppgrundningen leder till att nya strand-
ängar kan utnyttjas för bete och tidigare strandängar torkar upp och kan 
börja brukas på nytt sätt. Det kan även få konsekvenser för t ex hamnlägen, 
då hamnarna isoleras eller blir obrukbara genom en uppgrundning av trös-
kelområden ut mot havet. Isoleringen av vikar kan resultera i att människor-
na blir tvungna att omlasta fartygen för att nå sina hamnar. Vid de skyddade 
lägena sker också isläggningen tidigare och islossningen senare än i ytter-
skärgården där vindar och strömmar bryter sönder isen. I Sverige finns flera 
städer som flyttat efterhand som strandförskjutningen försämrat deras lägen, 
i Södermanland t ex Trosa.  
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Bebyggelseutveckling i östra Södermanland 
under sen järnålder och medeltid 

Av Peter Norman 

I fokus för det här forskningsprojektet står resursutnyttjandet i skärgården 
före modern tid, det vill säga före 1800-talet. Undersökningsområde är den 
Södermanländska skärgården. För att kunna ge en bra bild av hur människan 
har nyttjat skärgården som resursområde är det viktigt att sätta in denna i ett 
större geografiskt, topografiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang. Den 
här artikeln, som berör perioden sen järnålder och medeltid, inleds därför 
med en översiktlig beskrivning av bebyggelseutvecklingen i hela östra Sö-
dermanland - som östra Södermanland räknas i detta sammanhang häradena 
Jönåker, Rönö, Hölebo och Sotholm (karta 5a och b). Därefter följer en för-
djupad beskrivning av utvecklingen i skärgården under samma tid. 
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Karta 5a och 5b. Undersökningsområdet (Jerker Moström/Peter Norman) 
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Med utgångspunkt i fornlämningar, ortnamn samt kameralt material från 
1500-talets mitt (s.k. landskapshandlingar) och medeltida skriftliga belägg 
skall följande frågor behandlas: 

 
1. Var de äldsta bygderna ligger. 
2. Var och hur bebyggelsen spred sig. 
3. När skärgården koloniserades. 
4. Vem som koloniserade skärgården. 
5. Hur skärgården brukades före och efter det att den koloniserats 

med bofast bebyggelse. 
6. Vilka som brukade skärgården. 

Avslutningsvis presenteras två modeller för resursutnyttjandet i skärgården 
under yngre järnålder och medeltid. Den ena modellen är rumsligt vertikal 
och den andra rumsligt horisontell. 

Natur- och kulturgeografiska förutsättningar 
Ulf Sporrong har i ett arbete om agrar bebyggelse och odling i mälarland-
skapen översiktligt beskrivit förutsättningarna för bebyggelse ur en natur- 
och kulturgeografisk synvinkel.1 Nästan hela den södermanländska kustbyg-
den räknas som övergångsbygd mellan slätt och skog. Det är ett omväxlande 
småbrutet landskap, vilket är typiskt även för stora delar av Mälarområdet.2 

Enligt en av Sporrongs utgångspunkter är det i de bördiga slättbygderna 
som den tidigaste jordbrukskolonisationen tar form. Övergångsbygderna 
omger i allmänhet slättbygderna och har visserligen också lång odlingshisto-
ria men inte lika stora fysiska resurser. Den enda egentliga slättbygd som 
Sporrong pekar ut i östra Södermanland är Kiladalen väster om Nyköping 
(bild 1).  

 
 

                               
1 Sporrong 1985. 
2  Sporrong 1985, s 40. 
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Bild 1. Vy över Kiladalen från gamla E4:an nära Tuna kyrka. (Foto Peter Norman) 

Också stora delar av skärgården utanför kusten räknas som övergångsbygd. 
Vissa av de större öarna i innerskärgården har relativt goda förutsättningar 
för jordbruk. Längst ut mot havet vidtar en karg urbergsskärgård (bild 2). 

Det enda man kan räkna som egentlig skogsbygd utmed den söderman-
ländska kusten är den utlöpa av Kolmården som ligger mellan Kiladalen och 
Bråviken. Skogrika områden finns emellertid också i några av de för jord-
bruk mindre lämpade delar av övergångsbygderna. Framför allt i högre ter-
ränglägen mellan de förkastningar som delvis präglar landskapet. 
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Bild 2. Vy över skärgården från norra änden av Landsort. (Foto: Johan Rönnby) 

Yngre järnålder i östra Södermanland 
Bebyggelsen i östra Södermanland var under yngre järnålder koncentrerad 
till slättbygder och övergångsbygder med den bästa odlingsmarken. Det är 
nämligen där som man har påträffat de flesta lämningarna från denna period. 
Fornlämningar från yngre järnålder och bra odlingsmark sammanfaller också 
med det som under medeltiden kom att utgöra sockencentra med kyrkor. 
Dessa områden ligger ett stycke innanför kusten och är inklämda mellan 
större områden med mest skog. 
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Karta 6. Spridningskarta över gravfält med minst 1 hög (Jerker Moström/Peter 
Norman).
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3  

Karta 6 visar spridningsbilden av de sammanlagt nära 700 gravfält med 
minst en hög som finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesre-
gister. Med hög menas runda fornlämningar med jordblandad fyllning och 
till synes medvetet utformad och starkt framhävande välvning i ytan (bild 
3).4 Gravfält med högar dateras i princip alltid till yngre järnålder. Visserli-
gen är endast ett fåtal sådana gravfält undersökta inom det här området men 
fynden i dem som ändå undersökts bekräftar den generella bild som man har 
av åldern på gravar i östra Mellansverige.5 Dateringarna sträcker sig från 
folkvandringstid till vikingatid.6 På sådana gravfält finns oftast förutom hö-
gar även rikligt med runda övertorvade stensättningar, d.v.s. fornlämningar 
med jordblandad fyllning och flack profil. Dessa gravar tillhör också vanli-
gen denna period. Det är sällsynt att gravfält med högar även rymmer gravar 
av typer som är vanliga under andra, äldre, perioder. Sådana gravar är t.ex. 
rösen och stensättningar med kal stenfyllning. 

 

 
Bild 3. Gravfält med högar och runda övertorvade stensättningar öster om 
Nyköpingsån norr om Harg. (Foto: Peter Norman)7 

                               
3 Gravhögar som finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Beräknings-
grund är kartbladsindelningen för fastighetskartan – ekonomiska kartan – i skala 1:10 000. Ett 
kvartsblad är således ett fjärdedels ekonomiskt kartblad i skala 1:10 000 
4 Hyenstrand 1974, s 21. 
5 Ambrosiani 1964, s 68 ff, Hyenstrand 1974,s 16 ff. 
6 Ambrosiani 1964, s 20 ff, Andersson och Boije 2001, Elfstrand 1995, Knape och Ringquist 
1975, Ringquist och Wigerts 1980, Rudbeck 1973, Runesson 1994 och Tesch 1975. 
7 Raä 45 i Helgona socken. 
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Karta 6 visar också gravfältens rumsliga samband med öppen mark som den 
definieras enligt lantmäteriets översiktskarta. Kartans ”öppen mark” utgörs 
främst av jordbruksmark. 

Arkeologiska undersökningar har visat att gravfälten under yngre järnål-
der legat vid gårdarna och i omedelbar anslutning till åkermarken.8 Gravfält 
från yngre järnålder har normalt dessutom en mycket nära rumslig koppling 
till 1600-talets bytomter vilket leder till konstaterandet att bebyggelsen varit 
relativt stationär sedan yngre järnålder.9 

Längst i söder förefaller slättbygden i Kilaåns dalgång ha haft en tämligen 
stor bebyggelse under yngre järnålder. Gravfälten ligger som på ett band 
längs med den bördiga dalen. Söder om dalgången finns en östlig utlöpa av 
Kolmården som inte uppvisar några egentliga spår efter bebyggelse från den 
här tiden. Ett undantag är området mellan Skarasjön och Överbosjön (karta 
7). Där finns fyra gravfält från yngre järnålder och bl.a. gården Ytterbo som 
under senmedeltid var centrum för bergsbruket i området.10 Förklaringen till 
gravfältens etablering ska emellertid inte sökas i bergsbruket eftersom något 
sådant inte tycks ha existerat vid den tiden. Gravfälten bör istället kopplas 
samman med goda förutsättningar för jordbruk. Mellan de båda sjöarna finns 
nämligen några mindre områden med lättodlad postglacial finlera.11 Dessut-
om har den här lilla järnåldersbygden ett strategiskt kommunikativt läge. 
Under yngre järnålder kunde man ta sig dit med båt från Östersjön.12 Ort-
namnen Påldiket och Dragsviken vittnar om detta. Även Kungshamn, nam-
net på en intilliggande plats, antyder att området har haft betydelse i marina 
sammanhang i äldre tider.13 

I Stigtomta och angränsande socknar kring sjöarna Yngaren, Hallbosjön, 
Krängsfjärden och Långhalsen finns ett antal gravfält från yngre järnålder. 
Gravfälten ligger förhållandevis spridda i anslutning till den öppna jord-
bruksmarken. 

Mellan sjön Långhalsen och Nyköping finns en del yngre järnåldersgrav-
fält i anslutning till Nyköpingsåns bördiga dalgång. I skärgården söder och 
öster om Nyköping har man däremot inte påträffat några gravfält alls från 
denna tid. Så är det också i det skogsområde som breder ut sig mellan de 
centrala delarna av socknarna Svärta, Runtuna, Spelvik, Bogsta och Tystber-
ga. 

                               
8 T.ex. Tesch 1975, s 8. Se även Wijkander 1983, s 26. 
9 Ambrosiani 1964, s 193, Wijkander 1983, s 26. 
10 Skyllberg 2001, s 114 ff. 
11 SGU. Geol. kartblad. Serie Ae 11. 
12 Skyllberg 2001, s 120 ff. 
13 Jfr Schück 1950:, s 99 ff. 
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Karta 7. Ortnamnen antyder att man under yngre järnålder kunnat ta sig med båt 
från Östersjön till den lilla bygden vid Skarasjön och Överbosjön.14  

De sistnämnda socknarna har i sina centrala delar rikligt med spår efter be-
byggelse från yngre järnålder. Det gäller framför allt Runtuna och Tystberga 
socknar. På karta 6 kan man urskilja två huvudområden med dessa två sock-
nar i centrum. Även om de gravfält som finns här många gånger är tämligen 
små med färre än 20 synliga gravanläggningar, finns det flera som har fler än 
hundra gravar. I Runtuna ligger dessutom länets största gravhög, Uppsa kul-
le, som är hela 55 m. i diameter (bild 4). Undersökningar av sådana ”storhö-
gar” har visat att de innehåller begravningar efter mycket rika människor.15 
Även vid Aspa löt i Ludgo socken finns en storhög. Här har också legat en 
tingsplats vilken för övrigt är omtalad på en runsten.16 

 

                               
14 Efter Skyllberg 2001. 
15  Bl.a. Åkerlund & Hedman 1996, s 58. 
16 Hyenstrand 1974, s 79. 
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Bild 4. Uppsa kulle i Runtuna socken är Södermanlands största gravhög. (Foto: 
Peter Norman) 

Mellan sjön Sillen och Trosa finns en jordbruksbygd som är tämligen rik på 
lämningar från den yngre järnåldern. Nära Västerljungs kyrka och söder om 
Vagnhärad, inte långt från platsen för Trosa medeltida stad, ligger stora kon-
centrationer med gravar. Genom området rinner Trosaån som avvattnar sjön 
Sillen och som troligen haft stor betydelse som kommunikationsled redan 
under yngre järnålder. Ån rinner förbi den plats där Trosa låg under medelti-
den, nära Trosa landskyrka, en bit uppströms ån i förhållande till dagens 
läge. Vid Husby nära ån ligger Södermanlands största koncentration av stor-
högar. Inom ett endast 200 m. stort område finns åtta högar med 20 – 30 m. i 
diameter. Två av dessa har undersökts och de visserligen fragmentariska 
fynden ger intryck av stor rikedom.17 

Mot kusten och i skärgården utanför saknas spåren efter yngre järnålders-
bebyggelse helt och hållet. 

Norrut ligger nästa område med gravar från yngre järnåldern i de centrala 
delarna av Hölö och Mörkö socknar. I Hölö socken ligger ett 30-tal gravfält 
med minst en hög i anslutning till ett större jordbruksområde i det inre av 
socknen. I Mörkö socken, som visserligen utgör en ö i Östersjön men som 
genom sitt läge långt inne i Himmerfjärden knappast kan betraktas som ty-

                               
17 Hyenstrand 1974, s 113. 
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pisk skärgård, finns ett 10-tal gravfält med minst en hög. Samtliga är belägna 
i det inre av den norra delen av socknen. 

På södra Södertörn finns två tydliga koncentrationer med gravfält från 
yngre järnålder (karta 6). Den ena sträcker sig över de uppodlade områdena i 
de centrala delarna av socknarna Sorunda och Ösmo. Den andra ligger lika 
centralt i socknarna Väster- och Österhaninge som uppvisar en tämligen 
sluten bygd i ett av flacka dalgångar genomskuret landskap. När det gäller 
skärgården är bilden i princip identisk med den som kusten längre söderut 
visar. Det är bara på de stora öarna Muskö och Utö som det finns några grav-
fält som daterats till yngre järnålder. 

Bebyggelsenamnen 
Ovan har bebyggelsens utbredning under den yngre järnåldern i östra Sö-
dermanland beskrivits utifrån fornlämningsbilden. Andra källor som har stor 
betydelse när det gäller att beskriva utvecklingen av ett landskap är ort-
namn.18 Dessa anses ofta vara seglivade. En allmän uppfattning är att en plats 
fick sitt namn då den togs i bruk och om en plats varit kontinuerligt bebyggd 
är det liten sannolikhet att den bytt namn.19 

Traditionellt brukar ortnamnen delas in i olika kategorier av vilka natur-
namn, ägonamn och bebyggelsenamn är huvudkategorierna.20 Naturnamn är 
t.ex. namn på sjöar och berg. Ägonamn kallas namn som finns inom en gård 
eller dyl. Exempel på sådana namn är Tomtåkern och Lilla Slåtterängen. De 
namn som ska behandlas här är Bebyggelsenamnen, d.v.s. namn på gårdar 
och torp m.m. 

Eftersom ortnamnens funktionella egenskap alltid varit att särskilja geo-
grafiska platser och de anses beskriva ett ursprungligt tillstånd ger de ofta 
värdefulla bidrag till bebyggelsehistoriska tolkningar. Genom bebyggelse-
namnet kan man få en uppfattning om hur platsen en gång togs i bruk eller 
hur den såg ut vid tiden för kolonisationen. Ett exempel är Tunsätter (Twu-
nasaeter år 1377 och Tunesaeter år 1453) som ligger i en skogrik och mind-
re bördig del av Helgona socken strax norr om Nyköping (bild 5). Efterleden 
–säter (sätter) hade från början betydelsen ’utmarksäng’.21 Förleden antyder 
att platsen tagits i anspråk av dem som bodde på gården Tuna vilken ligger i 
Nyköpingsåns bördiga dalgång några kilometer därifrån (bild 6). Tunsätter 
är alltså gården Tunas ”säter” eller ”utmarksäng”. Frånvaron av förhistoriska 
gravar och förekomsten av skriftliga belägg från senare delen av medeltiden 
antyder att Tunsätter fick bofast bebyggelse som tidigast någon gång i början 

                               
18 Bl.a. Pamp 1979, s 21 ff, Selinge 1982, s 57 ff, Strid 1993, s 11 ff. 
19 Bl. a. Brink 1984, s 27. 
20 Strid 1993, s 11. 
21 Brink 1984, s 29. 
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av medeltiden.22 Tuna bör således vara äldre. Enligt flera forskare betyder 
namnet ’hägnad’ eller ’det inhägnade området’ och har en tillkomsttid som 
sträcker sig över den yngre järnåldern och möjligen något senare.23 Det grav-
fält med högar och runda övertorvade stensättningar som ligger vid gården 
dateras utifrån gravarnas utseende till den yngre järnåldern vilket alltså inte 
motsäger vad ortnamnsforskarna kommit fram till. 

 
 

 
Bild 5. Tunsätter i Helgona socken ligger i ett kuperat skogigt område c:a 3 km 
öster om Tuna i Bärbo socken. (Foto: Peter Norman) 

                               
22 Janzon 2001, s 35. Se avsnittet Hur områden utanför den yngre järnåldersbygden kolonise-
rades nedan. 
23 Olsson 1976, s 71 ff. 
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Bild 6. Tuna gård (i fonden) i Bärbo socken ligger i Nyköpingsåns bördiga dalgång. 
(Foto: Peter Norman) 

Ett annat exempel är Kvarntorp (Quaernathorp år 1344) i samma socken.24 
Förleden i namnet beskriver den verksamhet som gårdens invånare bedrev 
vid tiden för etableringen och namngivningen. Efterleden -torp betyder ’ny-
bygge, utflyttargård’ och bebyggelse med sådana namn brukar dateras till 
medeltidens första hälft eller möjligen vikingatid.25 Inte heller vid dessa går-
dar är det vanligt med gravfält från yngre järnålder. Namnen med ändelsen –
torp är mycket vanliga söder om Dalälven och inga andra namn kan som 
dessa sägas illustrera den medeltida kolonisationen i Sverige. En yngre 
grupp torpnamn är namn på de dagsverkstorp och soldattorp som tillkommit 
sedan 1700-talet. 

Bebyggelsenamnen i östra Södermanland ger stöd för uppfattning om en 
bebyggelseutveckling som antyds ovan. D.v.s. äldre bördiga bygder med 
bebyggelse från förhistorisk tid omges av områden som bebyggts senare med 
början i sen vikingatid och medeltid. För att åskådliggöra detta presenteras 
här en serie kartor som visar spridningen av fyra olika namntyper i Rönö och 
Sotholms härader. De aktuella namnen, sammanlagt 240 stycken, är sådana 
som har ändelsen -sta(d), -by, -säter (sätter) eller -torp (karta 8-12). Äldre 
belägg för de aktuella namnen har endast gåtts igenom översiktligt och 
                               
24 Janzon 2001, s 34. 
25 Franzén 1982, s 43 ff, Pamp 1979, s 48 ff. 
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namntolkningarna måste på grund av detta anses vara preliminära. Eftersom 
felkällorna sannolikt är få och kartorna redovisas i liten skala bör de ändå ge 
en något sånär korrekt uppfattning om namnens spridning i landskapet. 

Den äldsta namntypen är –sta(d) som rent etymologiskt anses vara nära 
besläktat med verbet stå. Betydelsen av namnelementet –sta(d) är emellertid 
omstridd men den vanligaste tolkningen är ’ställe, boplats’.26 I östra delen av 
Södermanland har -sta(d)-namnen en spridning som är begränsad till de cen-
trala odlingsbygderna (karta 8 och 12). Ortnamnsforskarna anser att namnty-
pen var produktiv fr.o.m. de första århundradena av vår tideräkning t.o.m. 
vikingatiden. 

Den näst äldsta namntypen i den här presentationen är –by. Bebyggelser 
med namn som har ändelsen –by ligger sammantaget något mer perifert i 
bygderna än bebyggelser med namn som har ändelsen –sta(d) (karta 9 och 
12).27 Av detta har man dragit slutsatsen att de är yngre och representerar en 
fas av nyodling i odlingsbygdernas utkanter under yngre järnålder och som 
belagts av bl.a. arkeologer och kulturgeografer. Många av namnen med än-
delsen –by har sannolikt tillkommit efter vikingatiden. De flesta ortnamns-
forskare anser att –by har haft samma betydelse hela tiden med det tillägget 
att det i fornsvenskan även betyder ’enstaka gård’. 

                               
26 Franzén 1982, s 36 ff, Pamp 1979, s 38 ff. 
27 Franzén 1982, s 39 ff, Pamp 1979, s 43 ff. 
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Karta 8. Bebyggelsenamn med ändelsen –sta(d) i Rönö och Sotholms härader. 
(Jerker Moström/Peter Norman) 
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Karta 9. Bebyggelsenamn med ändelsen –by i Rönö och Sotholms härader. (Jerker 
Moström/Peter Norman) 
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Både platser med namn som slutar på –sta(d) och platser med namn som 
slutar på –by har en förhållandevis stark koppling till gravar från yngre järn-
ålder. 

Namn med ändelserna –säter (sätter) och –torp har beskrivits ovan. De är 
frekventa på bebyggelse som ligger utanför bygderna och av detta att döma 
har man dragit slutsatsen att de är betydligt yngre än bebyggelse med namn 
som har ändelserna –sta(d) och –by (karta 10, 11 och 12). En generell slut-
sats är att bebyggelse med namn som har ändelsen –säter kan vara något 
äldre än bebyggelse med namn som har ändelsen –torp. 

Kolonisation av områdena utanför den yngre järnålderns 
bygder 
Med stöd av kamerala handlingar från 1500-talets mitt kan man visa att be-
byggelsen vid denna tid hade betydligt större utbredning än vad den hade 
under yngre järnålder.28 Många mindre bördiga områden som ligger utanför 
jordbruksbygderna i östra Södermanland har då blivit bebyggda. Det gäller 
också områdena utmed kusten, innerskärgården och några större öar utanför 
denna. Att bebyggelsen utgår från de bördiga slätterna indikeras inte enbart 
av gravfält, bebyggelserester och ortnamn. Det finns en korrelation mellan 
bördiga områden och stora byar. Det är också en allmän föreställning att 
stora byar är gamla byar. Ursprunget till den medeltida bebyggelsen – och 
dagens också för den delen - antas nämligen vara ett landskap med bebyg-
gelse av ensamgårdskaraktär.29 Successivt har ensamgårdarna genom klyv-
ning blivit till byar om två eller fler gårdar. En spridningsbild över byar med 
minst fyra gårdar i östra Södermanland visar att de stora byarna ligger i de 
bördiga områdena (karta 13). De stora byarna ligger också oftare i anslutning 
till gravfält från yngre järnålder än vad mindre byar gör. Dessutom har de 
påfallande ofta namn som dateras till förhistorisk tid. Utanför de bördiga 
områdena dominerar ensamgårdsbebyggelsen. De skärgårdsområden som 
saknar gravfält från yngre järnålder saknar också stora byar. 

                               
28 Janzon 2001, Janzon & Rahmqvist 2002, opubl. DMS-excerpter (DMS=Det Medeltida 
Sverige). 
29 Bl.a. Ambrosiani 1964, s 223, Hyenstrand 1974, s 31 ff, Broberg 1990, s 24 f, 83 ff. 
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Karta 10. Bebyggelsenamn med ändelsen –säter (sätter) i Rönö och Sotholms 
härader. (Jerker Moström/Peter Norman) 
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Karta 11. Bebyggelsenamn med ändelsen –torp i Rönö och Sotholms härader. 
(Jerker Moström/Peter Norman) 
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Karta 12. Bebyggelsenamn med ändelserna –sta(d), -by, -säter (sätter) och –torp i 
Rönö och Sotholms härader. (Jerker Moström/Peter Norman) 
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Karta 13. Få byar bestod vid mitten av 1500-talet av fyra gårdar eller mer. Dessa 
låg främst centralt i bygderna och anses därför vara gamla byar. (Jerker 
Moström/Peter Norman)  
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Den här bilden har paralleller i andra delar av Sverige. En undersökning av 
bebyggelsens utveckling inom ett område i Östra Småland visar precis sam-
ma mönster.30 Gravfälten som dateras till yngre järnålder ligger centralt i 
socknarna, företrädesvis i anslutning till lättbrukade åsar. Här ligger också 
de stora byarna med de gamla namnen. I de områden som ligger utanför 
socknarnas centrala delar samt utmed kusten och i skärgården utanför finns 
bebyggelse som inte har något rumsligt samband med gravfält från yngre 
järnålder. Denna bebyggelse har oftast namn som ortnamnsforskarna gene-
rellt daterar till senare än vikingatid eller till övergången mellan vikingatid 
och medeltid. Vid mitten av 1500-talet utgjordes dessutom den här bebyg-
gelsen främst av ensamgårdar vilket också indikerar sen kolonisation. 

Ett annat exempel är norra Uppland där en jämförelse gjorts mellan 1312 
års markgäldsförteckningar och 1540-talets jordeböcker.31 Det konstaterades 
att de byar och gårdar som omnämns i markgäldsförteckningarna har gamla 
namn medan de som omnämns för första gången i 1500-talets jordeböcker 
har yngre namn. I t.ex. Hållnäs socken är den rumsliga strukturen mycket 
tydlig där grupper av byar och gårdar som omnämns första gången i 1540-
talets jordeböcker omger byar med äldre namn som finns med i markgälds-
förteckningen från 1312. Lägger man till jämförelser mellan populationstal 
beräknade utifrån gravfältsmaterial erhålls de grova dragen i en befolknings-
utveckling som sträcker sig från vikingatid till 1500-tal.32 Under vikingatid 
och tidig medeltid har det skett en mycket expansiv bebyggelseutveckling 
medan senmedeltiden uppvisar en avmattning kombinerad med vissa tecken 
på regression. 

Ett tredje exempel är från Tunabergs bergslag i södra delen av Jönåkers 
härad. Bortsett från ett fåtal gravfält vid Skarasjön och Överbosjön (se ovan) 
saknas spår efter yngre järnålder helt och hållet. Med stöd av främst arkeolo-
giskt källmaterial och ortnamn har Eva Skyllberg kunnat påvisa att en be-
byggelseexpansion ägde rum i området från tidig medeltid.33 

Hur områdena utanför den yngre järnålderns bygder 
koloniserades 
Hur gick då denna kolonisation till? Anders Broberg och Bengt Windelhed 
som studerat motsvarande kolonisationsförlopp i norra Uppland har kommit 
fram till att ett blivande inägoområde först har utnyttjats för bete och ängs-
slåtter av en närliggande brukningsenhet.34 Så småningom bröts den tidigare 

                               
30 Norman 1993, s 159 ff. 
31 Dahlbäck 1974, s 121 ff. 
32 Broberg 1990, s 95 ff; Windelhed 1995, s 114 ff. 
33 Skyllberg 2001, s 95 ff. 
34 Broberg 1990, s 136, Windelhed 1995, s 236 ff. 
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sätern eller utmarksängen loss från moderenheten och bildade ett eget hem-
man. Skedde denna förändring under förhistorisk tid markerades detta med 
ett gårdsgravfält som en närmast ägorättslig markering – att förhistoriska 
gravfält ännu under högmedeltid betraktats som ägomarkering framgår bl.a. 
av Östgötalagens Byggningabalk, där ”by med högar från heden tid” ägde 
företräde vid tvister om dispositionsrätt till allmänningsmark.35 Med hjälp av 
bl.a. arkeologiskt källmaterial, historiska kartor, miljöhistoriska analyser och 
ortnamn har Broberg och Windelhed kommit fram till att bebyggelseexpan-
sionen under tidig medeltid i första hand riktades mot de skogbevuxna ut-
marksområdena mellan ådalarna och innanför den direkta kustzonen.36 

Eva Skyllberg har gjort en liknande tolkning när det gäller bebyggelseex-
pansionen i det som under sen medeltid kom att utgöra Tunabergs bergslag. 
Gårdar med namnleder som –torp och –boda utgjorde ett tidigmedeltida 
bebyggelseskikt som anlagts med inriktning på jordbruk, fäbodar och fiske.37 
Senare under medeltiden kom området att utnyttjas för brytning och föräd-
ling av järnmalm. Under denna tid byggdes hyttor vid många av de redan 
etablerade gårdarna men även nyetableringar var vanliga. I det senare fallet 
var det vanligt att namnet på den nya bebyggelsen fick efterleden –hyttan. 

Den agrara bebyggelseutvecklingen i norra Hälsingland har beskrivits på 
ett liknande sätt av Gunnar Bodvall.38 Ett hemman bestod normalt av hem-
gården, bodlandsgården på mellan en halv och en mil därifrån (med byggna-
der, boskap och åker) samt fäboden ännu längre bort. Den normala bebyg-
gelseutvecklingen var att bodlandet, som till en början brukades extensivt, så 
småningom fick bofast befolkning och kom att utgöra eget hemman. 

Det finns mycket som talar för att utvecklingen i östra Södermanland 
följde den ”modell” som beskrivits ovan. D.v.s. under tidig medeltid, kanske 
redan under vikingatid, började områdena utanför järnåldersbygden att bru-
kas extensivt för bl.a. bete och fiske. Så småningom etablerades bofast be-
byggelse på de platser där den extensiva verksamheten ägde rum, först i 
form av torp under en modergård och så småningom som självbärande går-
dar. I det skriftliga källmaterialet finns flera belägg för att enheter som enligt 
kamerala handlingar från 1500-talet betraktades som självbärande och skatt-
lagda gårdar under medeltiden utgjorde torp under någon närliggande gård.39 

Vem eller vilka styrde processen? 
Vi kan alltså konstatera att den bebyggelseutveckling som skedde under 
medeltidens första århundraden i östra Södermanland inte var något unikt 
                               
35 Holmbäck & Wessén 1933, s 216 f. 
36 Broberg 1990, s 136; Windelhed 1995, s 253 ff. 
37 Skyllberg 2001, s 137 ff. 
38 Bodvall 1959, s 13 ff. 
39 Bl.a. Janzon 2001. 
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utan följde ett allmänt mönster. Orsaken tycks i hela landet ha varit befolk-
ningsexpansion och med den en ökad försörjningsbörda.40 Det finns dock 
anledning att ställa frågan om det var en ”spontan” kolonisation utförd av 
”fria” bönder eller om det handlade om centralt styrda kolonisationsföretag. 
Här tycks meningarna i viss mån gå isär. 

Anders Broberg har kommit fram till att landnamsprocessen i mälarland-
skapens marginalområden i norr tycks ha skett inom ramen för ett ”egalitärt” 
bondesamhälle.41 Detta har förmodligen även gällt områdena norr om Upp-
land. Enligt Hälsingelagen var nyodlingen nästan fri.42 Längre söderut i Sve-
rige uppmuntrades visserligen nyodling men förhållandena var inte lika 
fria.43 Denna skillnad var sannolikt en spegling av de verkliga förhållandena. 
När lagarna nedtecknades hade nyodlingen pågått i århundraden. Då det 
gäller ägoförhållandena senare under medeltiden är det stora skillnader mel-
lan Norrland – dit vi i det här fallet kanske kan räkna Norduppland – och 
områdena längre söderut. I Norrland dominerade skattebönderna starkt.44 

Sigurd Rahmqvist har när det gäller godsens utbredning i norra Uppland 
kunnat se flera exempel på att böndernas hävdvunna rättigheter till utmarks-
tillgångar inneburit klara begränsningar för enskilda stormäns markanspråk.45 
Detta bör ses som ett stöd för Brobergs tolkning.  

Söderut i Sverige var emellertid konkurrensen om jorden omfattande från 
kronan och frälset. Johan Berg som undersökt ägostrukturen och kolonisa-
tionsförloppet från yngre järnålder till 1500-talet i östra Östergötland anser 
att tesen att självägande bönder dominerade jordägandet under vikingatid 
och medeltid knappast går att hävda där.46 Det faktum att skattejorden under 
1500-talet endast återfinns utanför de äldre bygderna – och då i relativt ringa 
grad – tyder på att de självägande böndernas jord var sekundär i förhållande 
till frälsets. 

Ett annat område som skiljer sig markant från norra Uppland och Norr-
land är östra Småland (karta. 14).47 I Möre var vid mitten av 1500-talet näs-
tan all skatte- och frälsejord koncentrerad till de stora jordbruksbygderna 
medan kronans gårdar låg i mer perifera lägen.48 I socknarna vid kusten 
fanns det knappast några kronogårdar alls medan dessa dominerade fullstän-
digt i stora delar av inlandet. Inslagen av frälsegårdar koncentrerade sig till 
några få enklaver. Dominansen av kronojord utanför de äldre bygderna vid 

                               
40 Bl.a. Myrdal 1999, s 29. 
41 Broberg 1990, s 118 ff. 
42 Myrdal 1999, s 25, Holmbäck & Wessén 1940, s 377. 
43 Myrdal 1999, s 25 och t.ex. Holmbäck & Wessén 1933, s 177 f och 216 f. 
44 T.ex. Blomkvist 1986, s 49 ff, Lindkvist & Ågren 1985, s 31. 
45 Rahmqvist 1996, s 297. 
46 Berg 2003, s 233. 
47 Norman 1993, s 170 f. 
48 Ferm, Rahmqvist & Thor 1987. 
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mitten av 1500-talet har ansetts utgöra belägg för en av kronan styrd koloni-
sation under tidig medeltid.49 

 

 
Karta 14. De småländska ”landen” under medeltiden.50 

I Aspelands, Handbörds och Stranda härader fanns det endast en ringa 
mängd kronoägda gårdar vid 1500-talets mitt.51 I de centrala delarna av 
Högsby och Mönsterås socknar dominerade frälsegårdarna över skattegår-
darna i antal. Utanför dessa områden var det på samma sätt. Världsligt och 
kyrkligt frälse dominerade kraftigt över skatteenheterna i fråga om antal 
gårdar. Beträffande dominansen av frälse har Olle Ferm föreslagit att denna 
går tillbaks till tidig- och högmedeltid, då området koloniserades med bofast 
bebyggelse och att det var stormannagrupper från Östergötland som initiera-
de denna kolonisation.52 
                               
49 Thor 1968, s 36. 
50 Efter Larsson 1986. 
51 Brunius & Ferm 1990, Thor 1968, s 24 f. 
52 Ferm 1990, s 98 f. 
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På samma sätt som i Möre finns det anledning att räkna med en av kronan 
styrd kolonisation i östra delen av folklandet Sevede (socknarna Kristdala, 
Misterhult och Tuna) under tidig- och högmedeltid. Dominansen av krono-
jord i Misterhults socken och sämjejord – kronoägd jord som brukades av en 
bonde efter någon speciell form av överenskommelse med kronan – i Krist-
dala och Tuna socknar var påtaglig vid mitten av 1500-talet.53 

När det gäller östra Södermanland förefaller frälset och kronan ha haft 
stort inflytande på den kolonisation av områden utanför de äldre bygderna 
som förekom under första hälften av medeltiden. Eva Skyllberg skriver i sitt 
arbete om Tunabergs bergslag att det inte finns några belägg för skattegårdar 
inom området, varken från medeltiden eller 1500-talet.54 Nästan allt var fräl-
seägt. Som enda undantag förekom en samling kronogårdar. 

I Sotholms härad på södra delen av Södertörn var vid mitten av 1500-talet 
skattejord väl representerad i de bördigaste områdena inne i landet medan 
krono- och frälsejorden dominerade i de ur jordbrukssynpunkt mer perifert 
belägna områdena.55 I Sorunda och Ösmo socken var t.ex. dominansen av 
frälsejord närmast total i skärgården. På  Södertörns östra sida var det där-
emot kronojorden som dominerade i skärgården (karta 15-18). 

 

 
Karta 15. Jordnatur frälse i Sotholms härad vid 1500-talets mitt. (Jerker 
Moström/Peter Norman) 
                               
53 Axelsson & Rahmqvist 1999. 
54 Skyllberg 2001, s 137. 
55 Janzon & Rahmqvist 2002. 
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Karta 16. Jordnatur krono i Sotholms härad vid 1500-talets mitt. (Jerker 
Moström/Peter Norman) 

 
Karta 17. Jordnatur kyrko i Sotholms härad vid 1500-talets mitt. (Jerker 
Moström/Peter Norman) 
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Karta 18. Jordnatur skatte i Sotholms härad vid 1500-talets mitt. (Jerker 
Moström/Peter Norman) 

Längre söderut har en studie av jordnaturen gjorts i de tre kustsocknarna 
Svärta, Tystberga och Bälinge i Rönö härad. Det visar sig att frälsejorden vid 
mitten av 1500-talet dominerade helt och hållet i dessa socknar (karta 19-
22).56 En preliminär och översiktlig genomgång av excerpter från medeltida 
handlingar ger vid handen att jordnaturen varit ungefär densamma så långt 
tillbaks i tiden som den går att följa i det skriftliga källmaterialet. 

 
 
 
 
 
 

                               
56 Janzon 2001, s 15 ff, 85 ff och 108 ff. 
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Karta 19. Jordnatur frälse vid 1500-talets mitt inom socknarna Bälinge, Svärta och 
Tystberga i Rönö härad. (Jerker Moström/Peter Norman) 

 
Karta 20. Jordnatur krono vid 1500-talets mitt inom socknarna Bälinge, Svärta och 
Tystberga i Rönö härad. (Jerker Moström/Peter Norman) 
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Karta 21. Jordnatur kyrko vid 1500-talets mitt inom socknarna Bälinge, Svärta och 
Tystberga i Rönö härad. (Jerker Moström/Peter Norman) 

 
Karta 22. Jordnatur skatte vid 1500-talets mitt inom socknarna Bälinge, Svärta och 
Tystberga i Rönö härad. (Jerker Moström/Peter Norman) 
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Hur såg då ett sådant ”kolonisationsföretag” ut? Sigurd Rahmqvist har en 
hypotes som han kallar ”den medeltida torpinstitutionen”.57 Den innebär att 
förekomsten av torp är generellt utmärkande för huvudgårdarna. Torpen 
anlades under 1200-talets slut och 1300-talets början som en följd av att 
träldomen upphörde. Då kunde inte längre huvudgårdarna brukas med hjälp 
av ofri arbetskraft. För att hålla arbetskraften kvar blev godsägarna tvungna 
att erbjuda villkor som överensstämde med dem som gällde för den övriga 
jordbrukande befolkningen, nämligen ansvar för ett eget hushåll. 

Johan Berg har redovisat en mer komplex hypotes om det samlade jord-
ägandets uppkomst i östra Östergötland.58 Under yngre järnålder fram till 
1100 var alla fria människor inom ett område släkt (nära eller avlägset). Ett 
stort antal gårdar var storgårdar som innehades av en lokal aristokrati vilka 
hade trälar som skötte jordbruket. Vissa storgårdar hade underlydande land-
bogårdar eller torp. Andra gårdar var av normalstorlek och hade endast några 
slavar. 

Under perioden 1100-1300 fortgick enligt Berg en bebyggelsekolonisa-
tion som påbörjats under perioden innan. De stora godsen drevs genom hu-
vudgårdar som fanns lokalt i bygderna. Kring huvudgårdarna etablerades 
ytterligare landbogårdar eller torp på huvudgårdarnas marker. Vid sidan av 
storgodsen med huvudgårdar fanns mindre fristående godskomplex där det 
fortfarande fanns en personlig relation mellan godsherren och de underly-
dande. Här ersattes slavsystemet successivt med ett landbosystem. 

Under medeltidens sista århundraden ersattes huvudgårdarna med land-
bogårdar. Merparten av de jordägande personerna bodde inte i området och 
godsen bestod av strögods. Sätesgårdar med kringliggande landbogårdar 
fanns även under denna period. Landbosystemet blev formaliserat – relatio-
nen mellan godsägare och landbo byggde på ett avtal. 

Regressioner och stagnationer 
Det är en allmänt vedertagen uppfattning att den jordbruksexpansion som 
pågått sedan vikingatiden, vid 1300-talets mitt övergick i en regressiv fas.59 
Fenomenet var allmäneuropeiskt och går under beteckningen ”Den medelti-
da agrarkrisen”.60 Den första regressionen, vilken tidsmässigt sammanfaller 
med den pestepidemi – Digerdöden – som drog fram över Europa vid mitten 
av 1300-talet, följdes av flera expansiva och regressiva faser. Fluktuationer-
na berodde bl.a. på om befolkningen minskade eller ökade och med detta 
följde en varierande tillgång till arbetskraft, vilket i sin tur gav uttryck i öde-

                               
57 Rahmqvist 1996, s 298. 
58 Berg 2003, s 237 ff. 
59 Bl.a. Larsson 1981. s 478. 
60 Bl.a. Lindkvist & Ågren 1985, s 44 f. 
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läggelse och återupptagande av jordbruksmark. En ofta hävdad uppfattning 
är att det i tider med minskande befolkning var de minst produktiva och 
längst bort liggande enheterna som övergavs till förmån för de större och 
mer centralt belägna. Så var det t.ex. i Norra Vedbo härad i nordligaste Små-
land.61 Även i det småländska Värend tycks det som att ödeläggelsen främst 
drabbade bygdernas marginalområden.62 Denna uppfattning har emellertid 
ingen generell giltighet. I de delar av Uppland som Sigurd Rahmqvist under-
sökt verkar det inte ha varit torpen som övergavs under senmedeltiden. 
Tvärtom har dessa ofta vuxit genom successiv uppodling till samma storlek 
som landbogårdar.63 I Värmland har Eva Österberg konstaterat att ödeläggel-
se av perifert belägna gårdar dominerade i vissa områden men inte i andra.64 

Enligt en studie av den senmedeltida agrara utvecklingen i västra Närke 
var ödeläggelsen mycket begränsad.65 Anledningen kan dels vara att området 
var ett mycket gott jordbruksområde, dels att bergsbruket i området har upp-
vägt en begränsad spannmålsproduktion. 

I en studie av Jönåkers härad har Anders Persson konstaterat en ödeläg-
gelse under 1400-talet på mellan 10 och 12 procent av bebyggelsen.66 En 
översiktlig genomgång av de skrifter som utgivits inom projektet ”Det me-
deltida Sverige (DMS)” tyder på att det kan ha förekommit viss ödeläggelse 
även i övriga södermanländska kusthärader under sen medeltid. Källorna är 
dock inte särskilt tydliga härvidlag.67 

Städernas betydelse 
En översikt av bebyggelseutvecklingen i östra Södermanland under sen järn-
ålder och medeltid kan knappast göras utan en beskrivning av områdets stä-
der. En stad både påverkar och påverkas av ett omland. Fernand Braudel har 
beskrivit det som att staden befinner sig i centrum för ett antal zoner; en zon 
för livsmedelsförsörjning, en zon för rekrytering av hantverkare och borgare, 
en zon för handel o.s.v.68 Många har ansett att marknaden var den viktigaste 
funktionen för stadens överlevnad.69 I svensk medeltidsarkeologisk forskning 
har staden också betraktats som en produkt av det medeltida samhället där 
kungen tog över det politiska initiativet i samspel med företrädare för en ny 

                               
61 Bååth 1983, s 17 f, 143 ff. 
62 Larsson 1981, s 485 f. 
63 Rahmqvist 1996, s 298. 
64 Österberg 1977, s 126. 
65 Brunius 1980, s 87 ff. 
66 Harrisson 2000, s 402. 
67 Janzon 2001, Janzon & Rahmqvist 1992. 
68 Braudel 1986, s 19f, 171 ff. Se även Carelli 2004, s 268 f. 
69 T.ex. Braudel 1982, s 435 ff, Andersson 2002, s 8, Schück 1926, s 4. 
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religion.70 Den medeltida staden skulle ha vissa centrala funktioner samtidigt 
som den skulle utgöra en permanent tätort.71 

Inom den del av östra Södermanland som den här artikeln handlar om 
finns två medeltidsstäder, Nyköping och Trosa (karta 5b). Geografiskt och 
topografiskt är dessa belägna på ett för svenska medeltidsstäder typiskt sätt; i 
anslutning till en större bygd och kommunikationsmässigt lämpligt vid eller 
nära utloppet av en å med anslutning till bygden. 

Vid Nyköpingsåns utlopp låg tidigt, åtminstone på 1100-talet, något som 
tolkats som en urban bebyggelse.72 Nära eller i anslutning till denna uppför-
des under 1200-talet en borg.73 Vissa källor anger att det i borgen finns spår 
efter en äldre fyrsidig kastalbyggnad men detta är än så länge inte arkeolo-
giskt bekräftat.74 År 1280 grundlades ett franciskanerkloster.75 Vid denna tid 
fanns det även två kyrkor och ett mynthus i staden.  

Så småningom blev Nyköping viktig som centralort i rikets förvaltning. I 
början av 1300-talet genomfördes en ny administrativ indelning i och med 
att slottslänen bildades.76 Slotten med personal och förvaltning underhölls 
med intäkter från respektive län. Nyköpings slottslän fungerade åtminstone 
från mitten av 1300-talet. 

Det äldsta Trosa låg inte där staden ligger idag, vid Trosaåns utlopp i Gå-
löfjärden. Fram till mitten av 1500-talet låg staden en bit uppströms ån, vid 
Trosa landskyrka närmare Vagnhärad. Anledningen till att detta läge över-
gavs var att hamnen grundats upp genom landhöjning och att fartyg inte 
längre kunde gå ända fram till staden.77 

De äldsta kända stadsrättigheterna är från 1383 men på den plats där sta-
den skall ha legat har det påträffats en del keramikskärvor som daterats till 
1100- och 1200-tal vilket talar för att stadsbildningen är äldre.78 

En förklaring till Trosas etablering kan vara Trosaåns betydelse som 
kommunikationsled. Ån som rinner mellan sjön Sillen och Östersjön har 
varit en trolig transportväg för varor från inlandet, bl.a. järn från Åkers berg-
slag.79 Vid sjön Sillens utlopp i Trosaån ligger lämningarna efter en borg från 
1200-talets mitt som sannolikt haft betydelse i sammanhanget. 

Att området hade central betydelse ännu tidigare antyder den ovanligt sto-
ra koncentrationen av runstenar och storhögar samt det närbelägna Husby. 
Det är en allmän uppfattning att runstenar och storhögar restes av represen-

                               
70 Andrén 1983, s 31 ff, 1985, s 119 ff, Andersson 1990, s 84, Tesch 1990, s 23 ff. 
71 Andrén 1985, s 13, Andersson 1990, s 27, 2001, s 7 ff, Tesch 1990,s 23. 
72 Broberg, B 1979a, s 47 ff. 
73 Karlén 1973, s 23:ff, Broberg, B 1979a, s 54. 
74 Jfr Broberg, B 1979a, s 54, Karlén 1973, s 11 ff. 
75 Broberg, B 1979a, s 10. 
76 Karlén 1973, s 25. 
77 Broberg, B 1979b, s 8. 
78 Ohlberger 2004, s 85. 
79 Ohlberger 2004, s 86. 
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tanter för lokala stormannagrupper.80 De flesta av Trosabygdens runstenar är 
från 1000-talet. En av dem – den vid Berga söder om Vagnhärad – har emel-
lertid daterats till 400-tal e. Kr. och är därmed en av landets äldsta.81 Majori-
teten av storhögarna är från vendel- och vikingatid.82 

Husabyar, som har en förhållandevis jämn spridning i mälarlandskapen, 
har tolkats vara stödjepunkter för en tidig kungamakt.83 Enligt Kieth Wijkan-
der har de sin funktionella uppkomst på 1100-talet medan de senast vid 
1200-talets mitt hade spelat ut sin roll.84 

När och hur koloniserades skärgården och av vem? 
Det finns knappast någonting som motsäger hypotesen om att expansionen 
av bofast bebyggelse i skärgården följt samma mönster som kolonisationen 
av områdena utanför järnåldersbygderna på fastlandet. Under järnåldern har i 
sådana fall skärgården brukats extensivt för bl.a. bete och fiske. Under dess 
sista skede, vikingatiden, etablerades bofast bebyggelse på de större skär-
gårdsöarna (Mörkö, Utö och Muskö) vilket indikeras av gravfält och ort-
namn. Efterföljande period fick även mellanstora öar i inner- och mellan-
skärgården bofast bebyggelse. Den första fasen var en etablering av torp 
under moderenheterna på fastlandet eller på större skärgårdsöar. Torpen 
växte och blev så småningom självbärande taxerade gårdar. För detta för-
lopp, rumsligt och kronologiskt, talar de skriftliga källorna från medeltiden, 
namnformerna och frånvaron av gravfält från yngre järnålder. 

I det kamerala källmaterialet över t.ex. Rönö härad från 1500-talets mitt 
domineras jordnaturen i skärgården av frälse (karta 19-22 ovan).85 När det 
gäller Sorunda socken på Södertörns västra sida är bilden densamma medan 
jordnaturen i skärgården öster om Södertörn domineras av krono vid 1500-
talets mitt (karta 15-18 ovan).86 Av bevarade skriftliga dokument kan man 
inte se annat än att jordnaturens struktur varit densamma århundradena före 
1500-talet. Inom områden där man ansett sig kunna följa kolonisationsut-
vecklingen ännu längre tillbaks i tiden anses jordnaturen ha en mycket stark 
kontinuitet.87 Ett rimligt antagande är alltså att det var frälset och kronan som 
stod bakom kolonisationen av skärgården. 

                               
80 T.ex. Broberg, 1990, s 21. 
81 Ohlberger 2004, s 83. 
82 Wijkander 1983, s 67 f. 
83 T.ex. Hyenstrand 1974, s 103 f. 
84 Wijkander 1983, s 135 ff. 
85 Janzon 2001. 
86 Rahmqvist & Janzon 2002. 
87 Se avsnittet ”Hur områdena utanför den yngre järnålderns bygder koloniserades” ovan. 
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Fornlämningar i Södermanlands skärgård 
Spår efter bofast bebyggelse 
Det mesta av den bebyggelse som kom till under medeltiden finns kvar än 
idag men undantag finns. På norra delen av Landsort (Öja) ligger resterna 
efter tidigare lotsbebyggelse. Fram till början av  1800-talet låg huvuddelen 
av Landsorts byggelse på norra delen av ön.88 Det är sannolikt denna bebyg-
gelse som värderades till ½ spann utsäde och äng till 10 lass år 1559.89 Under 
loppet av 1800-talet flyttades lotsverksamheten och med den bebyggelsen till 
Landsorts sydligaste del. Omlokaliseringen berodde sannolikt i huvudsak på 
att sjöfarten ändrade karaktär. Med större fartyg, bättre sjökartläggning och 
fyrbelysning började man i allt större omfattning att segla en rutt som gick 
söder om Landsort istället för en nordligare som gick norr därom och närma-
re fastlandet.90  

Några hundra meter norr om gårdsbebyggelsen på Rågö i Tystberga sock-
en finns lämningarna efter ett boningshus, en terrass och en källargrund. 
Husgrunden, som är förhållandevis stor, ger ett ålderdomligt intryck. Man 
kan t.ex. inte se något tegel i spisröset.91 Enligt skriftliga belägg från slutet av 
1300-talet skall det åtminstone ha funnits en gård och ett torp på Rågö.92 I 
landskapshandlingarna från 1500-talets mitt är däremot endast en gård regi-
strerad på ön vilket överensstämmer med förhållandet idag.93 

Spår efter extensiv verksamhet 
Registrerade spår efter mänsklig verksamhet i Södermanlands skärgård från 
tiden före 1500-talets mitt består främst av lämningar efter extensivt använd 
bebyggelse. Till största delen utgörs dessa lämningar av s.k. tomtningar och 
husgrunder. Tomtning är den arkeologiska termen för lämningen efter en 
enkel byggnad som ligger i maritim miljö. Den begränsas av stenvallar eller 
stenmurar som omger en för det mesta röjd golvyta.94 Tomtningar påträffas 
ensamma eller i grupper, främst i skyddade lägen intill en nu uppgrundad vik 
i den yttre delen av skärgården. En del tomtningar ligger högre i terrängen, 
ibland helt öppet och med vid utsikt över havet. 

I anslutning till tomtningar som ligger lågt och väl skyddade intill någon 
uppgrundad vik påträffas ofta lämningar efter båtuppdragningsplatser - s.k. 
båtlänningar – och rester efter gistgårdar – nättorkningsplatser. En båtlän-

                               
88 Rönnby 2003, s 183 f, Landin & Öberg 1997, s 21 ff. 
89 Rahmqvist & Janzon 2002, s 238. 
90 Landin & Öberg 1997, s 22. 
91 Kunskapen om förekomst av tegel i enklare agrara profana miljöer är ytterst begränsad men 
det troliga är att det inte förekom något sådant i dessa miljöer innan medeltidens slut. 
92 Janzon 2001, s 120. 
93 Janzon 2001, s 119. 
94 Norman 1993, s 27. 
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ning utgörs ofta av parallella stenrader som ligger vinkelrätt mot stranden 
och är resultatet efter den stenröjning som gjorts på den yta mellan stenra-
derna där båten ska dras upp. Resterna efter gistgårdar utgörs ofta av små 
stenrösen på, rad eller parallellt lagda stenvallar som varit fundament till de 
stolpar på vilka man hängt näten att torka. 

Den här typen av platser i utskärgården har använts i samband med fiske. 
Det fiske som var mest frekvent var det strömmings- och torskfiske som 
bedrevs under sommarhalvåret av kustens bönder och städernas borgare.95 
Fisket omtalas i ett flertal skriftliga källor från och med senare delen av me-
deltiden. Man fiskade dels för det egna hushållets behov och dels för avsa-
lu.96 Med arkeologiska utgrävningar har man visat att många tomtningar i 
skyddade lägen använts längre tillbaks i tiden än vad som antyds av skriftli-
ga källor, åtminstone så långt tillbaks som vikingatiden.97 

På många öar har man påträffat husgrunder i samma kontext som tomt-
ningarna. Det är egentligen ingen annan funktionell skillnad mellan tomt-
ningar och dessa husgrunder än att de senare är lämningar efter något mer 
tekniskt utvecklade byggnader. Husen har haft invändigt golv och ofta även 
murad eldstad medan man i de ”kojor” som tomtningar är lämningar efter, 
bott direkt på marken och eldat i en enklare härd i ena hörnet. I vissa områ-
den finns det även en kronologisk skillnad mellan tomtningar och husgrun-
der eftersom tomtningarna ofta har visat sig vara äldre än husgrunderna. 
Detta gäller emellertid inte generellt.98 

Lämningar efter utskärsfiskelägen är kända från ett 20-tal platser i den 
södermanländska skärgården. Ytterligare några platser är omnämnda som 
fiskelägen i de skriftliga källorna utan att några lämningar har påträffats 
(karta 23). 

Vissa tomtningar ligger inte alls lika skyddat för väder och vind som de 
vilka kan kopplas till fiske, utan högre i terrängen, ibland helt öppet med vid 
utsikt över havet. Gemensamt med ”fiskelägestomtningarna” är förutom den 
enkla konstruktionen den geografiska belägenheten i utskärgården. Den här 
typen av tomtningar har påträffats på sex platser mellan Oxelösund och strax 
öster om Landsort. En av dessa tomtningar har C14-daterats till vendeltid.99 
Tomtningar i liknande topografiskt läge utmed norrlandskusten - där de fö-
rekommer mer frekvent - har undersökts arkeologiskt och tolkats vara bostä-
der som använts vid sälfångst eller säljakt.100 Dateringarna spänner över 

                               
95 T.ex. Norman 1993. 
96 Norman 1993, s 178 ff. 
97 Norman 1993, s 57 ff, Landin & Rönnby 2002, s 26. 
98 Norman 1993, s 38. 
99 Landin & Rönnby 2002, s 32. 
100 Varenius 1964, s 51, Nilsson 1989, s 44, Broadbent 1988, s 150, Lindström & Olofsson 
1990, s 91. 
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närmare ett årtusende, från sista delen av äldre järnålder till en bit in i medel-
tid.101 

På en plats med tomtningar och båtlänningar i Södermanlands skärgård 
har man påträffat något som förmodas vara en lerbotten.102 En lerbotten är en 
grund oregelbunden eller kvadratisk nergrävning som är klädd med ett tunt 
skikt lera.103 Storleken varierar från mindre än en meter i diameter till upp-
emot 3-4 meter. Lerbottnar är vanliga utmed kusterna i östra delarna av det 
gamla Danmark (främst Skåne och Blekinge) men förekommer även på 
Öland och Gotland. De har påträffats i städernas kulturlager och på fiskelä-
gen av urban eller semiurban karaktär, men aldrig så långt norrut som i Sö-
dermanlands skärgård. Kronologiskt kan de placeras i tidsavsnittet mellan 
mitten av 1100-talet och tidigt 1300-tal. Funktionen är omstridd. Vissa anser 
att lerbottnarna har använts som uppläggningsplatser vid framställning av 
tran ur det avfall som blev över vid sillrensningen.104 En annan tolkning är att 
lerbottnarna är rester efter enkla marknadsbodar.105 

                               
101 Norman 1993, s 40. 
102 Jörgensen & Wickberg 2000, Norman 2000. 
103 Ersgård 1988, s 41 ff. 
104 Stenholm 1986, s 28 f. 
105 Ersgård 1988, s  41 ff. 
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Karta 23. Platser med lämningar efter eller uppgifter om fiskelägen i 
Södermanlands yttre skärgård. (Jerker Moström/Peter Norman) 
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På ett tiotal platser i Södermanlands skärgård finns s.k. labyrinter. Sådana 
ligger gärna på flata klipphällar och är uppbyggda av mestadels 0,2 – 0,3 m 
st. stenar. Labyrinter förekommer på de Brittiska öarna, i Tyskland, i Öster-
sjöområdet samt vid Norra Ishavet.106 I Sverige finns mer än trehundra laby-
rinter eller uppgifter om att sådana har funnits. Vanligast är de vid Bottenvi-
kens kuster. I Haparanda skärgård, vilken räknas som världens labyrinttätas-
te område, finns mer än fyrtio kända labyrinter. 

Det bevarade traditionsmaterialet pekar i många riktningar. Bl.a. finns 
tydliga spår av magi.107 Längs norrlandskusten finns många traditioner om att 
labyrinter användes i fiskebefrämjande syfte.108 Där har de även dokumente-
rad rumslig anknytning till säsongsfiskelägen. Andra labyrinter lär ha byggts 
för att avvärja faror.109 

Det går inte att datera dessa labyrinter med traditionella arkeologiska me-
toder. De flesta av labyrinterna finns emellertid i skärgårdsmiljöer och flera 
ligger så lågt i terrängen att de på grund av den landhöjning som förekommit 
inte kan vara särskilt gamla. Att generellt datera labyrinterna till sen tid är 
emellertid vanskligt med tanke på att några av dem påträffats i förhistoriska 
gravmiljöer. 

På vissa av de övergivna fiskelägena i ytterskärgården, särskilt utmed 
Norrlandskusten, har det förekommit kapell.110 På några platser finns sådana 
kvar än idag. Dessa kapell användes givetvis för gudstjänster men även för 
möten av annat slag, t.ex. sådana som hade med fisket att göra. Under vin-
terhalvåret då fiskeläget stod tomt kunde kapellet användas till förvaring av 
redskap. 

Det finns ytterst få säkra uppgifter om fiskelägeskapell som är äldre än 
från 1600-talet.111 En intressant indikation beträffande kapellens betydelse 
och ålder ger de hamnordningar som innehöll regler för vad man fick göra 
och inte fick göra på ett fiskeläge i skärgården.112 Dessa hamnordningar finns 
i olika versioner från flera tider men alla tycks härstamma från den äldsta 
som reglerar förhållandena på Huvudskär i Stockholms skärgård och som 
har daterats till 1450.113 I de tidigaste kan man inte läsa någonting om närva-
roplikt vid gudstjänst. I 1600-talsföreskrifterna, d.v.s. de som är från den 
period då många av de kapell som finns kvar idag byggdes, berörs däremot 
denna närvaroplikt redan i första paragrafen. 

Säkert belagda medeltida kustkapell finns dock. Några med rumslig kopp-
ling till fiskelägen, andra inte. Kapellen vid Kyrkohamn och Sikavarp (Ka-

                               
106 Kraft 1977, s 61 ff. 
107 Steckzén 1964, s 457 ff. 
108 Kraft 1977, s 66 f. 
109 Kraft 1977, s 66 f, Steckzén 1964, s 457 ff. 
110 Norman 1993, s 81. 
111 Jfr bl.a. Arén 1955, s 24 ff, Jansson 1964, s 33 ff, Isaksson 1964, s 49 ff. 
112 Norman 1993, s 80 ff. 
113 Norman 1993, s 80. 
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pelludden) på Öland har båda daterats till 1200- eller 1300-talet och ligger 
på platser vilka visserligen fungerat som fiskelägen men som tolkats vara av 
mer komplex karaktär än de utskärsfiskelägen som beskrivs här.114 Kyrko-
hamn och Sikavarp har satts in i samma urbana eller preurbana sammanhang 
som Skanör och Falsterbo och andra platser med merkantil funktion.115 Ka-
pellet vid Örehamn på norra Öland samt de i Hagby och Pata på den små-
ländska kusten, har ingen konstaterad koppling till fiskelägen (åtminstone 
kapellet vid Pata ligger i något som kan liknas vid en rent urban miljö). Det 
har inte heller kapellet på Kappelskär i Uppland, det vid S:t Olofs hamn på 
Drakön i Hälsingland eller det vid Kyrkesviken i Ångermanland. Kapellet 
vid Kyrkesviken har av det arkeologiska fyndmaterialet att döma kopplats 
till en mer bofast befolkning.116 Drakön har med dess kapellgrund och ett 10-
tal husgrunder satts i samband med den medeltida varuhandeln utmed Norr-
landskusten.117 Exakt datering av kapellet saknas dock. En annan tolkning av 
S:t Olofs hamn på Drakön är att platsen utgjort en av kronan anlagd jakt- och 
fiskestation till försörjning av landskapets kungsgårdar.118 

En viktig morfologisk detalj som skiljer de medeltida kustkapellen från de 
typiska efterreformatoriska fiskelägeskapellen är bogårdsmuren. I princip 
samtliga kända medeltida kapell omgavs av en sådan medan inget kapell på 
ett utskärsfiskeläge gjorde det. Dessutom verkar det som att begravningar 
förekom oftare vid de medeltida kapellen och i sådana fall ligger gravarna 
innanför bogårdsmuren. 

Vid Fågelsundet i norra Uppland finns en kapellgrund som främst på 
grund av att den är omgiven av en bogårdsmur har tolkats som medeltida. 
Den ligger tämligen isolerat flera hundra meter från Fågelsundets fiskeläge. 
Förklaringen till kapellets placering kanske kan vara att Fågelsundet under 
äldre tider var en lämplig samlingsplats för handelssjöfarten. 

På Enskär längst ut i Bälinge sockens skärgård i Södermanland finns en 
förmodad kapellgrund vilken omgärdas av en bogårdsmur. Det är troligen 
den här platsen som omtalas som Kirkeskeer i en källa från 1510.119 Kapellet 
ligger i nära anslutning till ett område med husgrunder och lämningar efter 
gistgårdar. Husgrunderna och gistgårdslämningarna är sannolikt resterna 
efter det fiskeläge som omtalas på Enskär 1644.120 Frågan är om den eventu-
ella kapellgrunden är lämningen efter ett typiskt fiskelägeskapell eller om 
det är ett av de medeltida kapell som kan ha haft en vidare betydelse? 

                               
114 Norman 1993, s 82, 174 f, 181. 
115 Jfr Ersgård 1988, s 177 ff, Blomkvist 1979, s 70 ff. 
116 Grundberg 1992, s 135 ff, 2001, s 81 ff. 
117 Huggert 1976, s 181 ff, Wallerström 1986, s 13 ff, Grundberg 2001, s 85 f. 
118 Mogren 2000, s 200ff, 213 ff. 
119 Janzon 2001, s 23. 
120 Månsson 1644, s 47. 
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Till de extensiva verksamheterna kan man även räkna det bergsbruk som 
redan under medeltiden förekom på Utö med omgivande öar och fastland.121 
Det var främst frågan om brytning av järnmalm men man bröt också fältspat, 
kvarts, glimmer och silver. På Muskö fanns det en hytta år 1475, annars är 
det ont om anläggningar från medeltiden där man förädlade malmen. 

Spår efter kommunikation 
På Vårdberget vid Fituna intill Himmerfjärden i Sorunda socken på Söder-
törn står det en vårdkase, uppbyggd av stänger och trädstammar (Bild 7). 
Vårdkasar uppfördes förr i tiden i vidsträckta system och användes för att 
sända meddelande om fara. Under orostider vaktades vårdkasarna kontinuer-
ligt och siktades fara tändes vårdkasen. Då detta upptäcktes av vakterna vid 
andra vårdkasar tändes även dessa. På så sätt kunde meddelandet sändas från 
kase till kase. S.k. vårdkaselinjer var vanliga utmed kusterna och i vissa om-
råden sträckte de sig in i landet. Vårdkasen vid Fituna ingår i ett system som 
sträcker sig från skärgården in i Mälaren. 

 

 
Bild 7. Vårdkasen vid Fituna i Sorunda socken är en av de få som finns kvar. (Foto: 
Johan Rönnby) 
                               
121 Byström 1996,s 13 ff, Nihlén 1927, s 679 ff. 
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Traditionen med vårdkasar är uråldrig och i vårt land omtalad i bl.a. land-
skapslagarna från 1300-talet.122 Bevarade vårdkasar hör till ovanligheterna 
och i Södermanlands skärgård är den vid Fituna den enda. Oftast lever emel-
lertid traditionen om att det stått en vårdkase på platsen kvar i ortnamnet. 
Namn som innehåller orden vård, val, kase eller böte syftar ofta på att det 
funnits en vårdkase där. 

Även om fysiska spår från medeltid och tidigare efter transporter och 
kommunikation är få eller tämligen osynliga måste man anta att skärgården 
användes för dessa ändamål. Ovan nämns vårdkasarna som tändes då fara 
hotade, t.ex. när fientliga fartyg närmade sig. Båtar och skepp har alltid varit 
viktiga för transporter och kommunikation men i Södermanlands skärgård 
finns bara ett känt vrak från den här aktuella perioden. Det är lämningarna 
efter en kogg i Kuggmaren vid Jungfruskären i Nämdö socken som daterats 
till tidigt 1200-tal.123 När det gäller sjömärken (som inte var naturliga) finns 
det endast ett fåtal uppgifter om några som är äldre än den fyrbåk som upp-
fördes på Landsort år 1651.124 I den s.k. Johan Månssons sjöbok från 1644 
omtalas dels den båk som var föregångare till fyren på Landsort och dels en 
båk på Viksten nordöst därom.125 Här avviker inte Södermanlandskusten från 
andra områden. Det verkar som att fyrar och andra sjömärken från tiden före 
1600-talet var sällsynta över huvud taget även om sådana naturligtvis före-
kom.126 

Andra sannolikt främst eftermedeltida företeelser är små muromgärdade 
begravningsplatser utan kapell.127 I traditionen benämns de ofta som pest- 
eller kolerakyrkogårdar. Eftersom begravningsplatserna ofta ligger intill väl 
skyddade vikar i anslutning till någon farled samtidigt som de för det mesta 
har ett avskilt läge i förhållande till bofast bebyggelse vill man gärna sätta 
dem i samband med sjöfarten.  

Flera platser i den södermanländska skärgården är omnämnda i det som 
de flesta har tolkat som en seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet och 
som beskriver vägen mellan Utklippan i Blekinge och Reval, nuvarande 
Tallinn.128 En avskrift av beskrivningen har bevarats i en samlingshandskrift 
från Sorö Kloster i Danmark. Rubriken för seglingsbeskrivningen är ”Naui-
ogatio ex Dania per mare Balticum ad Estoniam”. Populärt kallas den ”Na-
vigatio”, ”Det Danska Itinerariet” eller bara ”Itinerariet”. 

Seglingsbeskrivningen omfattar ett hundratal i geografisk ordning ned-
tecknade ortnamn utmed den svenska östkusten, från Utklippan i Blekinge 
till Arholma i Uppland, samt i Ålands, Åbolands och Nylands skärgårdar, 

                               
122 Stahre 1986, s 294 ff. 
123 Adams & Rönnby 2002, s 172 ff. 
124 Thunman 2000, s 20. 
125 Månsson 1644, s 42 f. 
126 Månsson 1644, s 42 f. 
127 Norman 1993, s 96, 147 ff. 
128 Modéer 1937, s 89 ff, Breide 1995, s 11 ff, Westerdal 1995, s 24 ff. 
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och slutligen utmed Estlands norra kust. Stor möda har lagts ned på att iden-
tifiera syftet med seglingsbeskrivningen och platserna för de namn som är 
omnämnda i ”Navigatio”.129 28 av ortnamnen i ”Navigatio” är namn på plat-
ser i Södermanlands skärgård. De flesta av dessa är namn på öar som sanno-
likt var bebodda vid tiden för nedtecknandet, antingen bofast eller period-
vis.130 På grund av denna relativa samstämmighet är den gamla seglingsbe-
skrivningen intressant även i ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. 

Övrigt 
Lämningar från tiden före vikingatiden är ovanliga i Södermanlands skär-
gård. En del tomtningar kan visserligen – enligt ovan – vara äldre. På några 
större öar finns också ensamliggande rösen och stensättningar med kal sten-
fyllning vilka kan tolkas som gravanläggningar från äldre järnålder eller 
bronsålder. De är för det mesta välbyggda med tydlig kantkedja och ligger 
väl synliga på avsatser eller krön. På något ställe har man dessutom påträffat 
rester efter stenåldersbosättningar. På grund av sin ålder har emellertid de 
här lämningarna en ganska svag koppling till den bebyggelseutveckling i 
östra Södermanland som den här artikeln handlar om och berörs därför inte 
vidare. 

Rätten till utskärsfisket 
På annan plats i den här artikeln har det omnämnts att man bedrev fiske i 
ytterskärgården under den varmare delen av året. Under fiskesäsongen bodde 
fiskarna i fiskelägen. Av de flesta fiskelägena finns det bara kvar byggnads-
rester som tomtningar och husgrunder samt spår efter båtlänningar och gist-
gårdar. På det fåtal fiskelägen där det fortfarande finns bebyggelse nyttjas 
emellertid inte denna längre för fiske. 

Det finns arkeologiska belägg för att säsongsfisket i skärgården bedrevs 
redan under vikingatiden (se ovan). Skriftliga belägg börjar förekomma långt 
senare, under 1300- och 1400-talen, och då handlar det oftast om vem som 
innehade rätten till fisket. Det har ansetts att det ursprungligen var kungen 
som härskade över fiskeskären.131 Avsaknaden av skriftliga belägg har emel-
lertid tolkats som att den svenska kronan hade små möjligheter att hävda 
någon överhöghetsrätt före mitten av 1400-talet.132 Till denna tid, 1450, date-
ras bl.a. den hamnordning för Huvudskär vilken allmänt anses vara ett be-

                               
129 Bl.a. Modéer 1937, Härlin 1942, Kerkkonen 1945. 
130 Jfr Norman 1993, s 97 f. 
131 Jansson 1964, s 21. 
132 Hasslöf 1949, s 447, Rohtlieb 1925, s 147, Prawitz 1968, s 704, Schalling 1959, s 335. 
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lägg för kronans strävan att hävda utskärsfisket som regale.133 Ungefär sam-
tida med denna hamnordning är några till borgarna i Stockholm och Trosa 
riktade kungliga privilegiebrev som sannolikt berörde utskärsfisket.134 

Inblandning av privat natur i utskärsfisket under 1400-talet bekräftas bl a 
av att Sten Sture d ä beskattade flera fiskelägen i Södermanlands yttre skär-
gård.135 Även några källor från 1200- och 1300-talen ger en antydan om så-
dana inslag.136 

För hela den tysk-baltiska östersjökusten räknar man med en gammal stat-
lig fiskerätt. Åtminstone att döma av skriftliga belägg från 1200- och 
1300-talen.137 I östra Danmark anses havsfisket redan under 1100-talet ha 
haft med den av kronan styrda merkantila utvecklingen att göra.138 I Norge 
däremot, där den feodala rätten knappast trängde igenom, kom redan i tidig 
medeltid kustfiskets frihet att hävdas gentemot såväl feodala som privaträtts-
liga anspråk.139 

Under reformations- och stormaktstiden lyckades den svenska kronan re-
lativt väl med att hävda utskärsfisket som regale, d v s en rättighet som var 
förbehållen kungen eller kronan.140 På 1700- och 1800-talen tvingades emel-
lertid kronan successivt släppa greppet om detta fiske.141 

Hur brukades skärgården före och efter det att den 
koloniserats med bofast bebyggelse? 
Det mesta talar för att hela skärgården brukades extensivt för fiske och jakt 
innan de större öarna fick bofast bebyggelse under vikingatid och tidig me-
deltid. Med arkeologiska undersökningar av s.k. tomtningar har man visat att 
det bedrevs fiske i den yttre skärgården redan under vikingatid. Vissa tomt-
ningar kan vara rester efter enkla bostäder som använts ännu längre tillbaks i 
tiden, och då i samband med jakt. 

Fiske och jakt var sannolikt inte de enda orsakerna till att det så småning-
om etablerades bofast bebyggelse i skärgården. Skärgårdshushållen karaktä-
riserades i allmänhet av hög självförsörjandegrad och framför allt boskaps-
skötsel var en viktig näring.142 De torp och gårdar som framskymtar i de 
skriftliga källorna under medeltiden är t.ex. alla belägna på platser där det är 
                               
133 Jansson 1964, s 22 ff. 
134 Herlitz 1927, s 79, 94 och124. 
135 Prawitz 1949, s 19, Rinaldo 1974, s 132. 
136 Norman 1993, s 79 f. 
137 Hasslöf 1949, s 444, Jagow 1915, s 40 f. 
138 Ersgård 1988, s 53 f 186 ff, jfr även Mourier 1866, s 126 ff, 1888, s 1 ff. 
139 Hasslöf 1949, s 447. 
140 Bergström 1957, s 11, Rohtlieb 1925, s 151 ff, Plaenge Jacobsson 1978, s 15 ff. 
141 Bergström 1957, s 11 f, 39, Rohtlieb 1925, s 160 ff, 177 ff, Plaenge Jacobsson 1978, s 23, 
146 f. 
142 T.ex. Granlund 1958, Norman 1993, Moström 2004. 
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möjligt att bedriva boskapsskötsel. De många öarna bör ha givit gott bete till 
boskapen.143 Det spanska sändebudet Fransisco de Erasos depescher från 
resan till Stockholm år 1578 ger stöd för en sådan tolkning. Eraso reste sjö-
vägen inomskärs och skrev om sina iakttagelser att skärgårdsborna inte kun-
de odla säd på öarna ”utan de tjäna endast till bete för deras hjordar och till 
fiske”.144 

Även om skärgårdsbönderna naturligtvis fiskade i sina hemmavatten fis-
kade de också i ytterskärgården. Här var man emellertid inte ensamma utan 
fisket bedrevs i konkurrens med bönder från andra områden och - inte minst 
- med städernas borgare.145 T.ex. erhöll Trosas borgare år 1454 rätt att fiska 
vid skärgårdens fiskelägen.146 Nyköpings borgare hade under medeltiden 
nyttjanderätten till sju öar i skärgården utanför staden.147 

En verksamhet som sannolikt krävde större organisation än fisket var det 
bergsbruk som bedrevs i skärgården öster om Södertörn redan på medelti-
den. På Utö har man enligt vissa uppgifter brutit järnmalm sedan 1100-talet 
och på Muskö fanns det en hytta vid slutet av 1400-talet.  

Skärgårdens betydelse för städerna bör inte enbart ha inskränkt sig till fis-
ket i ytterskärgården. Stadens zoner för livsmedelsförsörjning (annan än den 
som redan konstaterats för fisket), rekrytering och handel m.m. har naturligt-
vis även sträckt ut sig i skärgården. Dessutom fanns det ett oundvikligt sam-
band när det gäller sjöfarten till och från städerna, även om de fysiska spåren 
är otydliga. 

Den södermanländska skärgården har också genomkorsats av trafik i 
nord-sydlig riktning, d.v.s. av sjöfart som inte hade något egentligt ärende 
till området utan hade både utgångs- och destinationsort förlagd utanför det-
ta. Av sådan verksamhet finns det endast några få fysiska spår, bl.a. det ovan 
omnämnda danska dokument som finns med i en samlingshandskrift från 
omkring år 1300 och som bl.a. går under namnet ”Det Danska Itinerariet”. 

Modeller för bebyggelseutveckling och 
resursutnyttjande i östra Södermanland 
Analysen av bebyggelsutvecklingen i Södermanlands skärgård under sen 
järnålder och medeltid kan beskrivas med två modeller. Båda är till sin ka-
raktär socioekonomiska. Den ena rumsligt vertikal (överlappande) och den 
andra rumsligt horisontell. 

 

                               
143 Jfr Norman 1993, s 100 ff. 
144 de Eraso 1886, s 11 f. 
145 Norman 1993, s 77 f. 
146 Herlitz 1927, s 124. 
147 Karlén 1973, s 60. 
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1. Under den tidsepok, yngre järnålder och medeltid, som den här arti-
keln behandlar kan man utläsa åtminstone tre nivåer för resursutnytt-
jandet i Södermanlands skärgård: 

 
• En lokal nivå, bestående av självförsörjande bönder som hade sin 

hemvist i skärgården eller utnyttjade skärgården för jordbruk (mest 
boskapsskötsel) och fiske. 

• En regional och urban nivå, bestående av 1) en överhet (frälse och 
kronan) som beskattade skärgårdens bönder, 2) bönder och borgare 
som bedrev fiske vid utskärsfiskelägena och ev. annan verksamhet 
till avsalu. 

• En interregional, nationell och internationell nivå, bestående av den 
sjöfart som genomkorsade skärgården utan att ha vare sig start eller 
mål i denna. 

 
2. När det gäller bebyggelseutvecklingen i skärgården kan man dela in 

den i tre geografiska zoner: 
 

• Zon 1 utgörs av de större öar – Mörkö, Muskö och Utö – som hade 
bofast bebyggelse redan under vikingatid. 

• Zon 2 utgörs av de områden i innerskärgården som erhöll bofast 
bebyggelse under medeltiden. 

• Zon 3 utgörs av den ytterskärgård som under hela tiden utnyttjats 
extensivt och endast har haft säsongsmässigt utnyttjad bebyggelse. 

Bebyggelseutvecklingen i östra Södermanland under 
yngre järnålder och medeltid – en sammanfattning 
Under yngre järnålder var bebyggelsen i östra delen av Södermanland kon-
centrerad till bördiga områden ett stycke innanför kusten. De synliga spåren 
efter denna bebyggelse utgörs främst av gravfält med högar och runda över-
torvade stensättningar. Utanför dessa områden var förekomsten av bebyggel-
serester från yngre järnålder mer sällsynta, framför allt i skärgården där så-
dana förekommer endast i undantagsfall. 

Med främst skriftliga källor kan man visa att stora delar av de mindre 
bördiga områdena utanför järnålderns bygder – bland annat skärgården – 
koloniserades under loppet av medeltiden. Denna ”nya” bebyggelse utgjor-
des till allra största delen av ensamgårdar. Under samma tid förtätades be-
byggelsen i de centrala bördiga områdena. Ensamgårdarna blev till byar med 
flera gårdar.  

Den här bebyggelseutvecklingen var inget unikt för östra Södermanland 
utan har flera paralleller i södra Sverige. Den har också stöd i och stärks av 



 93

den spridningsbild som ortnamnen visar. Gårdar och byar med namn av äld-
re typer förekommer endast i de bördigaste områdena ett stycke in i landet 
medan bebyggelse med yngre namn endast förekommer i utkanten av eller 
utanför de äldre bygderna. 

Mycket talar för att kolonisationen av områdena utanför yngre järnålderns 
bygder skedde etappvis. Det första steget var att dessa brukades extensivt för 
t.ex. bete och fiske. Först så småningom, med början i tidig medeltid, etable-
rades bofast bebyggelse där. 

Det förefaller som att frälset och kronan har haft stort inflytande på kolo-
nisationsförloppet i östra Södermanland. Detta mönster hade emellertid inte 
någon generell giltighet i det medeltida Sverige. I norra delen av landet ver-
kar det som att skattebönderna hade betydligt större möjligheter att hävda sig 
i kolonisationen av ”utmarken”. I Uppland ser det ut som att det förekom 
viss konkurrens mellan frälset och skattebönderna. I östra Östergötland ver-
kar det som att dominansen av frälset var närmast total medan förhållandena 
i vissa områden av östra Småland mer liknade dem i östra Södermanland. 

Bebyggelseutvecklingen följde emellertid inte en rät uppåt pekande linje. 
Källorna visar att det från och med 1300-talets mitt förekom flera fluktuatio-
ner där expansiva perioder ersattes av regressioner eller till och med ödeläg-
gelser. Den första regressionen sammanföll med Digerdöden, den stora pest-
epidemi som drabbade hela Europa. I Sverige verkar regressionerna ha drab-
bat olika områden på olika sätt. På vissa håll var det de minsta och längst 
bort liggande gårdarna som drabbades hårdast under en ödeläggelseperiod. 
På andra håll var det svårt att se om en ödeläggelse drabbade någon del hår-
dare än någon annan. 

I den del av Södermanland som behandlas här finns två medeltida städer, 
Nyköping och Trosa. Båda ligger i för svenska medeltidsstäder typiska lä-
gen, i anslutning till större bygder och invid åar som mynnar ut i Östersjön. 
Den allmänna uppfattningen är att Nyköping ”blev” stad på 1200-talet me-
dan Trosas äldsta stadsprivilegier är från 1383. Båda städerna har emellertid 
varit platsen för urbana aktiviteter ännu tidigare. En rimlig utgångspunkt är 
att städerna genom sin handel och uppbördsfunktion m.m. har påverkat 
landsbygden även om det inte finns några tydliga fysiska uttryck för detta. 

Sannolikt har expansionen av bofast bebyggelse i skärgården följt samma 
mönster som på fastlandet. I ett tidigt skede brukades hela skärgården exten-
sivt för fiske och jakt. Under järnålderns sista skede fick de största öarna i 
innerskärgården bofast bebyggelse, en bebyggelseutveckling som fortsatte 
under medeltiden. För de bofasta bönderna var boskapsskötseln betydelse-
full. Fiske bedrevs dels i hemmavattnen (i anslutning till gården) och dels i 
ytterskärgården. Det sistnämnda fisket bedrevs i konkurrens med andra bön-
der och städernas borgare. 

Fornlämningarna i Södermanlands skärgård kan delas in i tre grupper; 
spår efter bofast bebyggelse, spår efter extensiv verksamhet och spår efter 
kommunikation. När det gäller den bofasta bebyggelsen inskränker sig anta-
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let lämningar till ett fåtal. Det gäller också regelrätta lämningar efter kom-
munikation. Spåren efter extensiv verksamhet är emellertid omfattande. De 
mest frekventa lämningarna är tomtningar, d.v.s. rester efter enkla bostäder 
som använts till främst säsongsfiske i ytterskärgården. Vissa tomtningar 
ligger dock i sådana topografiska lägen att de knappast kan ha använts i 
samband med fiske. Möjligen har de använts vid säljakt under vårvintern.  

Andra lämningar på fiskelägena i ytterskärgården är båtlänningar, gist-
gårdar och labyrinter. Vid ett f.d. utskärsfiskeläge på ön Enskär i Bälinge 
socken finns grunden efter vad som tolkats som ett kapell från medeltiden. 
Eftersom man inte känner till att det funnits kapell från medeltiden på platser 
i ytterskärgården som endast utnyttjats för fiske finns det anledning att tro att 
Enskär även haft annan betydelse. Till exempel har medeltida fiskelägen på 
Öland där det också funnits kapell satts in i ett urbant eller preurbant sam-
manhang med bl.a. merkantil funktion. 

På Utö med omgivande öar och fastland fanns en bergslag där man redan 
under medeltiden bröt framförallt järnmalm. 

Det har ansetts att utskärsfisket ursprungligen var regale men avsaknaden 
av skriftliga belägg har tolkats som att den svenska kronan hade små möjlig-
heter att hävda någon överhöghetsrätt före mitten av 1400-talet. Från denna 
tid finns belägg för att både kronan och frälset hade intressen i det svenska 
utskärsfisket. För södra östersjökusten finns belägg för statlig fiskerätt under 
1200- och 1300-talen och i Danmark redan under 1100-talet. I Norge där-
emot har kustfisket alltid varit fritt. 

För städerna var skärgården även betydelsefull när det gäller annan livs-
medelsförsörjning än fisket. Skärgården var också viktig för sjöfarten till och 
från städerna även om de fysiska spåren efter denna inte är så tydliga.  
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Lokala klimatkriser och kronans intressen – en 
fallstudie av Södertörns kustsocknar ca 1570-
1620 

Av Sven Lilja 

Människans klimatberoende, liksom hennes ständiga strävan att övervinna 
klimatets begränsningar, är något av en historisk konstant.1 De moderna stor-
städerna kan bland annat ses som försök att skapa artificiella klimatmiljöer. 
Dagens metropoler konsumerar väldiga mängder energi bara för att hålla 
obekväma eller farliga klimatsituationer på avstånd. Samma strävan präglade 
våra avlägsna förfäder i jägar- samlarkulturerna. De tidigaste försöken att 
täcka kroppen med kläder, bosätta sig i enkla hyddor eller grottor, eller an-
vända elden, var alla led i samma pågående projekt att skapa människoan-
passade mikroklimat.2 

Klimatberoendet nådde måhända sin högsta nivå under de tusentals år det 
mänskliga samhället haft jordbruket som den viktigaste basnäringen. Agrar-
samhället skulle inte bara skydda människorna mot ogästvänliga klimat. I 
detta samhälle fanns också behovet av att skydda livsmedelsproduktionen. 
Lyckades man inte med detta hotade hunger- och svältkatastrof. Det äldre 
agrarsamhället, liksom de moderna agrarsamhällena, var ständigt hotat av 
klimatkriser. Lokala samhällen, men också stora regioner, drabbades då och 
då av felslagna skördar. När detta inträffade flera år i rad hotade den stora 
svälten. Historien är full av exempel på och referenser till utdragna hunger-

                               
1 Jag vill rikta ett varmt tack till projektseminariet för nyttiga påpekanden rörande olika 
aspekter av artikelns innehållsliga och metodologiska perspektiv. Vissa av påpekandena har 
jag tagit hänsyn till, andra har jag av olika skäl tvingats bortse från. Ansvaret för kvarstående 
misstag och fel är helt och hållet mitt eget. 
2 De inledande formuleringarna i artikeln är givetvis förenklingar och generaliseringar och 
endast avsedda som artikelupptakt. Som påpekades under seminariebehandlingen är männi-
skans klimatanpassning snarare en historisk variabel än en konstant. Moderna såväl som 
förhistoriska samhällen var, enligt senare arkeologiska synsätt, kulturprodukter, och som 
sådana styrda av mentaliteter och olika andliga föreställningar. Klädedräkt, bostadsbyggande, 
eldanvändning mm var ofta starkare präglade av det andliga än det fysiska klimatet. Jag har 
inga invändningar mot det synsättet. Med historisk konstant menar jag här endast det faktum 
att alla mänskliga samhällen i ena eller andra formen behövt ta hänsyn till klimatvariationer. 
Jmf exempelvis Claiborne 1970, s 26 f, Mithen 2003 passim. 
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perioder och massvält. Ibland har sådana mänskliga erfarenheter nått mytis-
ka proportioner och levt kvar i det kollektiva minnet under generationer. 

I agrara riken och imperier förflyttades ansvaret för det kollektiva klimat-
skyddet till staten i form av kejsaren, kungen eller republiken. Hotande kli-
matkatastrofer skulle mötas med stöd, och det stödet kunde ta sig uttryck i 
akuta ingripanden i form av livsmedelssändningar till hotade områden, men 
också i en beredskap från de politiska makthavarna att ge avkall på skatte-
krav och andra pålagor. Det handlade om en asymmetrisk förhandlingssitua-
tion, i vilken kungamakten var den dominerande parten och de lokala bön-
derna de utsatta och underdånigt vädjande. Men det var likväl en förhand-
lingssituation. Makten är aldrig ensidig. Den mest enväldiga monark har 
behov av att upprätthålla överlevnadsmöjligheterna och t.o.m. viss välfärd 
hos de underlydande. För kungen gällde behovet att hålla skatteunderlaget 
intakt utan att riskera social oro. För bönderna gällde att få till stånd en an-
passning av skatter och bördor så att dessa var förenliga med samhällets 
återväxt och framtida generationers försörjning.3 

I de agrarsamhällen som började växa fram i Europa under tidigmodern 
tid (ca 1500-1800) var detta förhandlingsspel väl utvecklat. Furstar, kungar 
och kejsare fick efterhand en allt starkare statsorganisation under sig, och 
informationsflödet från medborgarna till samhällets toppar blev tätare och 
rikare. I det ständigt ökande flödet av byråkratisk information spelade den 
ekonomiska informationen en huvudroll. I Sveriges historia ser vi hur kun-
gamakten från 1540-talet börjar lägga upp långa sviter av handlingar som 
avser att ge kungen och de ledande ämbetsmännen kunskaper om riket med 
sikte på tillgängliga och möjliga skatteintäkter. De långa serierna av jorde-
böcker, fogderäkenskaper, slottsräkenskaper, tulljournaler, extraskatteläng-
der, länsräkenskaper, mantalslängder mm. som bevarats till vår tid bär vitt-
nesbörd om den svenska kungamaktens strävan att kontrollera sitt folk.4 

Med denna kontroll följde en gradvis växande kunskap om tillståndet i 
landet. De många kamerala källorna gav bilder av lokala och regionala för-
hållanden; bilder som i sin obönhörlighet ibland, men långt ifrån alltid, gav 
kronan insikten att man nått en gräns för det möjliga när det gällde uttaget av 
skatter, räntor, tullar, tionden mm. Sådana gränser i tiden inträffade då agrar-
samhället drabbats av olycka och inte klarade att möta kungamaktens ständi-
ga krav. Då var det dags för förmedling av kraven och nedsättningar i skyl-
digheterna.5 Det växande informationssystem staten fick tillgång till speglar 
på så sätt ibland dramatiska situationer och händelser i böndernas och tor-

                               
3 Eva Österberg har flera gånger återkommit till frågan om den politiska interaktionen mellan 
bönder och centralmakt. Se exempelvis Österberg 1971, s 53 ff; Österberg 1983; Österberg 
1991, s 176-191. Se också Stefan Persson avhandling vilken direkt diskuterar relationen kro-
na–bönder utifrån ett danskt nationellt så väl som ett skånskt regionalt perspektiv. Persson 
2005, passim. 
4 Norborg 1972, s 136-154. 
5 Österberg 1971, s 42 ff. 
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parnas liv. Kronan kunde se när agrarkriser slog till, och det källmaterial 
som växte fram ur kronans informationsbehov gör att även vi sentida betrak-
tare kan se nedslag av agrara kriser och konjunkturer på landsbygden.6 

I en tid då bonden och torparen knappast hade en egen röst i historien blir 
statens intresse för undersåtarna av avgörande betydelse för vår kunskap om 
samhällsutvecklingen. Det är egentligen bara på det sättet vi kan se nedslag 
av klimatkriser, hur ofta de inträffade, hur utbredda de var och hur djupt de 
drabbade. I den här artikeln gör jag ett försök att lokalisera klimatkriser i 
tiden med utgångspunkt i lämningarna efter kungamaktens kontrollapparat. 
Själva undersökningsmetoden ger också möjlighet att diskutera relationen 
mellan lokalsamhället och centralmakten. Den kontrollapparat som ned-
trycktes uppifrån anpassades genom mottryck underifrån. Det synliga resul-
tatet i denna ”klasskamp” kan ses som en avspegling av maktens ”dualitet”; 
ett utslag av elitens anpassningsförmåga inför folkets motkrav.7 

Klimat och samhälle ca 1570-1620 
Klimatsituationen varierade starkt i Europa under den tidigmoderna tiden. 
Sett i det långa tidsperspektivet befann sig denna del av världen i en klimat-
epok som idag oftast går under facktermen ”den lilla istiden”. Forskningen 
har iakttagit en allmän och varaktig temperatursänkning i genomsnitt mot-
svarande upp till en 1/20 C. Det är en delvis öppen fråga när den lilla istiden 
startade. I vissa sammanhang läggs tonvikten på 1400-talet eller 1500-talet, 
men det tycks idag vara vanligare att peka på de år av klimat- och hungerkri-
ser som slog hårt och omfattande under 1310-talet. Den varaktiga tempera-
tursänkningen pågick ända in i 1800-talet. Först från senare hälften av detta 
århundrade blir tecknen tydliga på att en ny situation är på väg. I ett långt 
historiskt perspektiv har den moderna temperaturhöjningen gått fort, men 
den motsvarar ännu inte mer än ca 0,6-0,70 C och den har inte varit kontinu-
erlig.8 

Man har haft stora svårigheter att förklara den lilla istiden eftersom de fa-
voriserade förklaringsfaktorerna inte haft den kronologiska kontinuitet som 
skulle ha kunnat förklara en nästan millenielång klimatepok. Variationer i 
antalet solfläckar har belagts och kopplats samman med temperaturföränd-
ringar, men detta inträffade av allt att döma två eller tre gånger under den 
lilla istiden, och effekterna sträckte sig över decennier snarare än århundra-
den. Växlingar i frontzonen mellan Atlantens varma och kalla strömmar, den 

                               
6 Heckscher diskuterade detta problem utifrån en tolkning av mantalslängdernas folkredovis-
ningar. Han menade, i polemik mot en tidigare uppfattning, att de ofta starka växlingarna i 
den mantalsskrivna befolkningen inte berodde främst på förändringar i folkmängden utan 
istället på förändringar i svenska folkets välstånd. Heckscher 1933. 
7 Om maktens ”dualitet” eller ”the dialectic of control” se bl.a. Giddens 1984, s 256 ff; Gid-
dens 1979, s 145 ff. 
8 Lamb 1982/1995, s. 211 ff; Fagan 2000, s. 47 ff. 
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s.k. Nordatlantiska oscillationen NAO, kan också ge delförklaringar, men 
återigen gäller att klimateffekterna varit mer av medellång eller kort varak-
tighet. Stora vulkanutbrott har inträffat, men med oregelbundna intervaller 
och med effekter på högst 6-7 år. Det långa tidsperspektivet saknas i dessa 
förklaringsförsök. Den förklaring som ligger närmast till, och har den krono-
logiska spännvidd som krävs i sammanhanget, är den som pekar på jordens 
kretslopp och förändringar i jordaxelns lutning. Beräkningar som gjorts med 
utgångspunkt i dessa variabler visar långsiktiga svängningar av den globala 
temperaturen som gått i cykler på ca 100000 år. Beräkningarna har konfir-
merats genom studier av syreisotoper i djuphavsbottnar. Enligt beräkningar-
na ska det globala klimatet för 6-7000 år sedan ha passerat värmeklimax 
efter den sista istiden och nu vara på väg nedåt.9 En gradvis och långsam 
temperatursänkning är alltså förutsedd och korresponderar väl med den lilla 
istidens långsiktiga temperatursänkning.10 

Den lilla istiden innebar också ett instabilare klimat, med ofta dramatiska 
växlingar i väder och vind. Samhället tvingades till större beredskap och 
anpassningar. Den period som tas upp i den här artikeln låg av allt att döma i 
ett övergångsskede från en relativt gynnsam till en svårare klimatsituation. 
Den klimathistoriske specialisten H. H. Lamb konstaterar således att en för-
ändring ägde rum vid 1500-talets mitt.  

”In the middle of the sixteenth century a remarkably sharp change occurred. 
And over the next hundred and fifty years or more the evidence points to the 
coldest regime … at any time since the last major ice age ended ten thousand 
years or so ago. … This may reasonably be regarded as the broad climax of 
the Little Ice Age, though we can distinguish some severer years and decades 
within it and others that were less so.”11 

Perioden ca 1570-1600 framträder som en av de svårare. Man har bl a kon-
staterat en temperatursänkning på 1,3 o C i Centraleuropa mellan 1560 och 
1599. Utifrån Tycho Brahes observationer i Danmark har man vidare dragit 
slutsatsen att vintertemperaturen 1582-97 sjönk med 1,5o C. I England har 
man funnit en påtaglig dykning av såväl sommar och vinter som årsmedel-
temperaturerna under 1500-talet senare del. Nedgången, som varade fram till 
slutet av 1600-talet, var egentligen en återgång till temperaturnivån under 
1400-talets senare hälft efter en tillfällig uppgång under 1500-talets första 
hälft. Studier av schweiziska dokument tyder på en gradvis sänkning av vin-
tertemperaturen från 1540-talet till seklets slut, med en dominans för kalla 
och våta vintrar 1570-1600. Detta var också ett skede då de centraleuropeis-

                               
9 Lamb 1982/1995, s 358; Fagan 2000, s 55 ff. 
10 Se exempelvis Weart 2003, figure 3, s 184, som är baserad på en artikel av M Mann et al 
1999. 
11 Lamb 1982/1995, s 212. 
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ka glaciärerna befann sig i klart snabbare tillväxt än perioderna före och 
efter, och den arktiska ismassan nådde längre söderut än på länge.12 

Temperatursänkningen under 1500-talets senare hälft innebar också ett in-
stabilare och stormigare väder. Flera kraftiga stormar och översvämningar 
har rapporterats från Atlanten och den europeiska atlantkusten under denna 
period. Exempelvis visar dokumentation från Tycho Brahes observationer 
och observationer från den stora spanska armadan 1588 att armadan denna 
sommar vid inte färre än minst sex tillfällen ansattes av vindstyrkor som låg 
nära eller över vindar som uppmätts i modern tid.  

Systematiska studier av klimateffekter på det skotska jordbruket 1500-
1700, dvs den tid Lamb karakteriserar med orden ”the broad climax of the 
Little Ice Age”, har visat att produktionen i Skottland drabbades av allvarliga 
bristsituationer eller rena hungersnöder 27 gånger under de tvåhundra åren. 
Lägger man till år av mer lokal spridning och år då boskapsstocken drabba-
des på grund av snörika vintrar ökar antalet krisår till 46. Det var vid denna 
tid som de stora skotska förmoderna emigrationsströmmarna började. Vi kan 
bland annat i den svenska historien se hur skottar börjar spela en allt större 
roll i både näringslivet och armén.13 

Det skotska materialet visar också på ett tydligt sätt hur klimatsituationen 
tycks ha förbättrats från omkring år 1600 och flera decennier framåt. De 
kritiska åren var inte jämnt spridda över tiden. Skottland drabbades åtskilliga 
gånger av klimatkriser från 1560-talets början till 1599, med en stark kon-
centration under 1590-talets senare hälft, med 5 år av allmänna och 3 år av 
lokala kriser. Därefter uppträder krisåren mer sporadiskt fram till 1690-talet, 
som är nästa framträdande fleråriga period av klimatkriser. Det finns också 
andra tecken som tyder på en viss klimatförbättring en bit in i början av 
1600-talet. Den snabbaste glaciärexpansionen började avta, och de centraleu-
ropeiska temperatursänkningarna tycks framför allt koncentrerade kring 
skedet 1570-1600.14 

En försiktig slutsats av denna internationella översikt är alltså att under-
sökningsperioden i fråga inneburit en övergång från förhållandevis gynn-
samma klimatförhållanden till en sämre klimatsituation ungefär vid 1500-
talets mitt. Klimatet tycks sedan åter ha förbättrats något efter ca år 1600 och 
de följande decennierna. 

Tiondet: en källa till klimatvariationer? 
Jordbruket var den sannolikt viktigaste och mest klimatberoende av bonde-
samhällets näringskällor. Det faktum att odlingen var ekonomiskt viktig inte 
bara för bönderna utan även för kronan innebar att den tidigt började regi-

                               
12 Fagan 2000, s 52 f; Lamb 1982/1995, s 84, 212 f, 216; Ladurie 1972, s 140 ff, 220. 
13 Lamb 1982/1995, s 218, 220. 
14 Lamb 1982/1995, s 220. 
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streras, bokföras och skattläggas. Dess klimatberoende innebär dessutom att 
den bokförda odlingen kan väntas reflektera klimatvariationer. Under den 
tidigmoderna tiden lade kungamakten upp flera räkenskapssviter som speg-
lar jordbruksproduktionen utifrån olika aspekter. En sådan källa är exempel-
vis de bevarade räkenskaperna från kronans slott och gårdar. Mer indirekt 
kan man se jordbrukets konjunkturer via försöken att både inrikes och utri-
kes tullbelägga handeln med spannmål. Den viktigaste och i tiden längst 
sammanhängande sviten av källor till jordbrukets historia torde emellertid 
vara tiondelängderna. 

Tionde infördes i Sverige under 1100-talet i och med att landet kristnades. 
Men den systematiska registreringen av tiondespannmålen började först på 
1540-talet, under Gustav Vasas tid. Den hade sin förutsättning både i Refor-
mationen, som innebar att kronan lade beslag på allt kyrkogods, och i den 
nya starkare renässansmonarkin, som skapade det kamerala informationssy-
stem där tiondelängderna var en hörnsten i kronofinanserna. I princip skulle 
tiondet motsvara 1/10 av spannmålsskörden, men flera faktorer gör att man 
inte kan utgå direkt från att de bokförda tiondesatserna i tiondelängderna 
motsvarar denna andel. I den vetenskapliga diskussionen kring tiondeläng-
derna som källa har man uppmärksammat ett antal förhållanden som påver-
kat redovisningen. Slumpfel som exempelvis misstag i redovisningsproces-
sen är svåra att komma åt då felet är måttligt. Stora avvikelser från förvänta-
de resultat ökar givetvis misstanken, men det är inte alltid säkert att redovis-
ningsfel enkelt kan avskiljas från faktiska svängningar i spannmålsskörden. 
Systematiska, men mer eller mindre okontrollerbara fel, kan ha uppkommit 
som en följd av redovisningspraxis. Äldre kamerala källor är oftast bevarade 
i centralt sammanställda renskrifter av lokala original. Renskrivningen av 
källorna kunde ibland dröja år, men oavsett fördröjningen måste man gene-
rellt räkna med en eftersläpning. Som i alla fiskala källor måste man även 
räkna med ett mer eller mindre utbrett fusk, underredovisning, undanhållan-
den etc. Den typen av felkällor kan ha uppstått i stort sett var som helst i 
uppbördsorganisationen. Själva mätningen av spannmålsmängden innebär 
också ofta en systematisk felkälla. Praxis har varierat lokalt och regionalt.15 

Slumpfel eller mer systematiska fel på grund av källans karaktär och till-
komst är ytterst svåra att komma tillrätta med. Ibland hittar man nedslag av 
dubbelredovisning i form av flera räkenskaper eller längder som redovisar 
samma uppbörd. I vissa fall har det då handlat om direkt kontroll, i andra fall 
rör det sig i stället om att originalhandlingen av någon anledning blivit beva-
rad och kan jämföras med den kungliga kammarens renskrift. I sådana lyck-
liga fall kan man genom direkt jämförelse få ett grepp om de viktigaste fel-
källorna. Det normala är dock att man måste nöja sig med en reservation för 

                               
15 Helmfrid 1949 har gjort en systematisk prövning av tiondelängderna som lokal ekonomisk-
historiska källa. En färsk studie baserad på tiondelängder är Leijonhufvuds avhandling. Leijo-
hufvud 2001. Se även exempelvis Lindegren 1980, s 65 f, 209 och Larsson 1972, s 40 f. 



 101

tänkbara felkällor. Ibland nöjer sig forskaren med att resignerat konstatera att 
de angivna siffrorna endast gäller de redovisade kvantiteterna. Ibland är per-
spektivet mer optimistiskt och utgår i stället från att de redovisade uppgifter-
na också avspeglar den historiska verklighet forskaren söker.  

Ytterligare ett systematiskt fel i redovisningen av tiondet är mer lätthante-
rat, men kan naturligtvis vara en fallgrop för den orutinerade forskaren. Ti-
ondet delades ursprungligen upp i tre delar, en del till sockenprästen (kyrko-
tiondet), en del till sockenkyrkan med fattigstödet (fattigtiondet) och en del 
till biskopen (biskopstiondet). Efter reformationen lade kronan beslag på de 
två tredjedelar som var avsedda för kyrkan, de fattiga och biskoparna, medan 
kyrkoherden i de lokala församlingarna fick behålla sitt kyrkotionde. I prak-
tiken innebar detta att två tredjedelar kom att ingå i statens uppbördssystem, 
medan den resterande tredjedelen lämnades utanför. De bevarade tionde-
längderna redovisar alltså, med få undantag16, endast statens andel av tiondet. 
För att nå fram till en approximativ uppskattning av den totala skörden måste 
man således normalt multiplicera det redovisade tiondet med 15. 

När det gäller tiondelängdernas källvärde tycks det råda viss konsensus 
om att de ger en relativt god bild av skördarnas variationer över tid, och 
skördarnas allmänna storleksordning. Däremot innebar olika typer av avlös-
ningsförfaranden att man inte kan utgå från att tiondets sammansättning all-
tid ger en god bild av spannmålsproduktionens sammansättning. För ända-
målet med den här uppsatsen är det tillräckligt att spannmålsproduktionens 
variationer får ett genomslag i källorna. Skillnaden mellan normala skördeår 
och krisår torde ge ett tillräckligt tydligt utslag för att man ska kunna bedö-
ma hur vanligt det var med större skördebakslag. 

Lokalsamhällets relation till staten får en indirekt belysning via de ned-
sättningar av tiondet som beviljades under krisår. Staten hade i princip två 
möjligheter att parera svårigheter för bönderna. Minskningen av tiondet var 
en, befrielse från tionde en annan. I längdmaterialet framkommer dessa åt-
gärder på olika sätt. Tiondeminskningen återspeglas i sjunkande tiondekvan-
titeter, befrielser kan ibland iakttas genom att befriade gårdar direkt redovi-
sas. Mer komplicerad blir situationen då endast betalande gårdar redovisas i 
längderna. I dessa fall kan drastiska minskningar av antalet betalande ses 
som en indikator på att den lokala situationen kan ha varit allvarlig. 

Undersökningsområdet och undersökningsperioden 
Undersökningen i den här fallstudien är koncentrerad till två kusthärader, 
Sotholm och Hölebo, på Södertörn. Undersökningsområdet ingår som ett av 
projektet ”Förmoderna kustmiljöers” områden. Det är valt för att möjliggöra 
ett tvärvetenskapligt samarbete kring gemensamma lokaler. Motsvarande 

                               
16 Bland räkenskaperna i de undersökta häradena förekom enstaka exempel på längder som 
tydde på en totalredovisning av tiondet. 
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områden kommer även att bearbetas med arkeologiska, natur- och kultur-
geografiska metoder. Målsättningen för projektet är att komparativt analyse-
ra miljöpåverkan och resursanvändning i östersjöområdet. Denna klimatstu-
die avser att ge ett lokalt underlag för en diskussion rörande de lokala kust-
samhällenas ekonomiska klimatberoende. 

Undersökningsområdet omfattar således två kusthärader, med samman-
lagt nio socknar.17 Området består av såväl fastlandsbebyggelse som skär-
gårdsbebyggelse. Det sönderskurna skärgårdslandskapet ger en viss variation 
i ekologiska miljöer. Klimatpåverkan kan därför ha haft olika effekter i olika 
socknar. Likartade effekter i flera socknar skulle därmed kunna tyda på regi-
onalt större influenser från klimatet. 

Denna fallstudie är koncentrerad till sent 1500- och tidigt 1600-tal. Den 
täcker därmed den tidigaste fasen av bevarade tiondelängder. Detta var en 
delvis orolig tid i svensk historia. Riket hade flera krigiska uppgörelser med 
sina grannländer, varav två av dem ägde rum på svenskt territorium. Därtill 
kommer några större interna uppgörelser, dels när kungabröderna Johan och 
Karl gjorde uppror mot Erik XIV på 1560-talet, dels när hertig Karl reste 
upprorsfanan mot kung Sigismund på 1590-talet. Därtill kom ett omfattande 
bondeuppror, det s.k. klubbekriget, i Finland under samma decennium. Själ-
va undersökningsområdet förblev dock sannolikt oberört av direkta krigs-
handlingar. De krigseffekter som är mest troliga är utskrivningar av soldater, 
ökade pålagor och smittspridning av epidemier orsakade av krigsförhållan-
dena. Flera allmänna krisperioder i Sverige är kända i litteraturen. Epidemier 
och missväxter omtalas åtskilliga gånger, och det är rimligt att utgå från att 
dessa ibland berörde undersökningsområdet. 

En tolkningsmodell 
Metoden i den här studien är att försöka lokalisera klimatkriser med hjälp av 
variationer i kronans tionderedovisningar. De källmässiga problemen gör 
emellertid att tolkningen av resultaten kan bli vag i förhållande till problem-
ställningen. Studien har, för att tala ett mer natur- och samhällsvetenskapligt 
språk, problem med validiteten. Hur vet vi att variationer i skördeutfallet 
beror på klimatvariationer och inte på andra faktorer? I princip finns inga 
goda möjligheter att lösa detta problem utan kvalitativa belägg som bekräftar 
att skördarna drabbats av ogynnsamma väderförhållanden. Det är långt ifrån 
alltid som en sådan bekräftelse finns tillgänglig. Vad som återstår är en tol-
kande bedömning utifrån de olika tänkbara faktorer som kan ha påverkat det 
redovisade tiondet. Nedanstående enkla modell får bilda utgångspunkt för de 
tolkningar som tillämpas senare i undersökningen. 

 
 

                               
17 Sotholm och Hölebo härader med socknar. Se karta 6a och 6b ovan. 
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Figur 1.  Schematisk modell över faktorer som kan ha påverkat tiondet 

Den faktor som primärt står i fokus för intresset i den här studien är klimat-
variationerna och de mer kortsiktiga väderväxlingarna. Men förändringarna i 
kronans uppbörd tillhör problematiken i den mån de var reaktioner på kli-
matstörningar i lokalsamhället. De övriga faktorerna i modellen kan ha in-
verkat på tiondet på olika sätt. Bebyggelse och befolkningsförändringar mås-
te ha spelat en roll, särskilt under extrema förhållanden då vi kan anta en 
drastisk folkminskning eller folkökning. Närheten till staden Stockholm kan 
ha skapat ett marknadstryck på lokalsamhället och därmed en lokal anpass-
ning av produktionen. Vad som talar emot en sådan tolkning är dock att 
Stockholm ännu vid slutet av undersökningsperioden knappast kan ha haft 
mycket över 25 000 invånare. Vid periodens början handlade det om en stad 
på väl under 10 000 invånare. Oavsett marknadstryck är det möjligt att den 
lokala produktionsstrukturen ändrades. Exempelvis kan förhållandet mellan 
de tre sädesslagen ha förskjutits, vilket i sin tur kan ha påverkat skördarnas 
klimatkänslighet. De ekologiska förutsättningarna slutligen kan ha genom-
gått förändringar främst till följd av den pågående strandförskjutningen. Nytt 
land kan ha tillkommit och tidigare vikar och sankmarker grundats upp och 
blivit tillgängliga för odling. Det relativt korta tidsperspektivet i den här 
studien talar dock för att den typen av förändringar måste ha haft begränsad 
betydelse. 

En sammanvägning av möjliga faktorer bakom tiondets växlingar blir 
komplicerad på grund av den mängd faktorer som kan ha spelat in. Modellen 
berör några, men fler kan ha varit av betydelse i vissa skeden. Dessutom 

Klimat/väder-
variationer 

 Tiondets 
variationer 

Bebyggelse och 
befolknings-
förändringar 

Förändringar 
i kronans 
uppbörd 

Marknads- 
efterfrågan 

Lokal  
ekonomisk 
struktur 

Förändrade 
ekologiska 
förutsättningar 



 104

skulle flera av de breda kategorierna lätt kunna brytas ned i mindre faktorer. 
Det skulle exempelvis vara möjligt att dela upp förändringarna i kronans 
uppbördssystem i avsiktliga uppstramningar för att bättra på uppbörden å 
ena sidan, och lokalsamhällets reaktioner och anpassningar å den andra. Ef-
tersom syftet här främst är att komma åt klimatinfluenser bör den mer över-
siktliga modellen ovan vara tillräcklig som underlag för en analys. 

Gårdar och tionde i Sotholm och Hölebo 
Det bevarade beståndet av tiondelängder tar sin början med isolerade längder 
från två socknar i Sotholms härad 1550.18 Beståndet under de följande åtta 
decennierna är ojämnt, med stora luckor i materialet. Före 1570-talet och på 
1620-talet är täckningen dålig, men de övriga decennierna är bättre represen-
terade. Det är oturligt att de båda häradena inte överlappar varandra i större 
utsträckning. De decennier som täcks bra av Sotholm (1570-talet samt 1600-
19) är svagt representerade i Hölebo, medan Hölebos starka decennier 
(1580-99) nästan saknas i Sotholms-materialet. Det går således inte att få en 
heltäckande studie för något av häradena, men sammantaget blir täckningen 
ändå relativt god. Av totalt 675 möjliga belägg är 206 längder, drygt 30 %, i 
princip bevarade. Men bortfallet fördelar sig ojämnt, och det är i praktiken 
större än så främst på grund av skador i källmaterialet.19 Decennierna från 
1570-1610-talet är bra representerade, med 1690-talet på en 50-procentig 
bevarandenivå. Sammanhängande luckor under de bästa decennierna finner 
man under 1590-talets första hälft och under 1600-talets första decennium. 
Efter 1618 finns belägg endast för år 1623. 

 
 

                               
18 Denna undersökning är att betrakta som en begränsad fallstudie. Av praktiska och tidsmäs-
siga skäl har jag tvingats inskränka källinventeringen till tiondelängderna i landskapshand-
lingarna på Riksarkivet. Ett tack dock till projektkamrater som generöst bidragit med sina 
kunskaper om andra möjliga informationskällor. 
19 Bortfallet är större eftersom vissa längder är svartmärkta, dvs skadade, och inte får öppnas 
utan särskilt tillstånd. Inte färre än 31 längder är betecknade som svårt skadade, de flesta från 
Hölebo för 1580- och 90-talen. Därtill kommer att längderna från Hölebo 1559 var utlånade 
vid undersökningstillfället och därför inte åtkomliga. Fyra längder anges vara bevarade i 
fragment och i ytterligare 11 anges tiondet endast i summor. Ett fåtal längder ger förslag till 
tiondet i stället för den faktiska uppbörden. Även andra praktiska svårigheter har skapat ett 
visst bortfall av studerade längder. 
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Tabell 1. Beståndet av tiondelängder i Sotholms och Hölebo härader 1549-1623 
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Det bevarade beståndet av tiondelängder ger en god möjlighet att följa skör-
deväxlingarna under ungefär fem decennier. Även om de många källuckorna 
är besvärande bör man kunna få en viss uppfattning om förekomsten av 
agrara kriser i undersökningsområdet. Det blir visserligen svårt att uttala sig 
med säkerhet om hur vanliga dessa kriser var, men frekvensberäkning på det 
bevarade materialet bör åtminstone kunna ge en indikation. 

Gårdar och tiondegivare 
I ett övergripande perspektiv avspeglar antalet registrerade tiondegårdar 
säkerligen befolkningsutvecklingens allmänna trend. Däremot kan man inte 
med säkerhet räkna med att kortvariga fluktuationer, eller ens medellånga 
variationer över något decennium, ska ha fått tydliga nedslag i det registre-
rade antalet tiondegårdar. Diagrammet nedan bör alltså inte tolkas som ett 
belägg på den allmänna bebyggelsetrenden. Visserligen pekar de båda trend-
linjerna i olika riktningar, med en tendentiell stagnation för Sotholm och en 
klar expansion för Hölebo, men bristen på data under 1580-90-talen för Sot-
holm och 1600-talets inledande decennier för Hölebo gör trenderna mycket 
osäkra. Möjligen kan trendlinjen över Sotholms bättre spridda data ge en 
någorlunda god indikation på den tendentiella förändringen av antalet tion-
degivare. När det gäller Hölebos tiondegårdsantal är det tämligen säkert att 
det isolerade låga antalet i undersökningsperiodens början och det lika isole-
rade höga antalet i periodens slut har haft stort inflytande på trenden. Inget 
tyder egentligen på att Hölebo skulle ha haft en långsiktigt ökande tendens. 
När data är mer frekventa under 1580- och 90-talen är utvecklingen tvärtom 
stillastående. Detta blir tydligt om man lägger in en polynom trendlinje i 
stället för en linjär. 
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Diagram 1. Tiondehemman i Sotholms och Hölebo härader 1568-1623 (delvis 
rekonstruktion) 

Antalet tiondebefriade gårdar har växlat kraftigt under perioden. Vissa år är 
de registrerade befrielserna många, med ett markerat maximum 1571 då 
Sotholms tiondelängd innehåller med marginal fler än hundra tiondebefriade 
gårdar. Ännu vanligare är det dock att antalet befrielser är obetydligt eller 
obefintligt. Det förefaller som om praxis växlat när det gällt redovisningen 
av tiondebefriade gårdar. Det är ganska vanligt att ett fåtal hushåll står regi-
strerade som befriade, oftast då därför att hushållsföreståndaren haft någon 
roll som lokal funktionär för kronan. Större mängder tiondebefrielser kan 
sannolikt kopplas ihop med någon form av lokal kris, som gjort att upp-
bördsmännen tvingats avstå från uppbörden det året. Det faktum att tionde-
befrielser saknas vissa år behöver dock inte innebära att situationen då var 
normal eller gynnsam. De ibland kraftiga fluktuationerna i antalet registrera-
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de tiondegårdar tyder snarare på att vissa skrivare avstod från att registrera 
de befriade gårdarna även i krissituationer. En påtaglig minskning och/eller 
en påtaglig ökning från ett år till ett annat kan tolkas som ett tecken på att 
lokalsamhället haft tillfälligt sviktande bärkraft. 

Även om tiondelängdernas gårdsredovisningar inte kan antas direkt av-
spegla detaljerna i den lokala bebyggelseutvecklingen, finns det ändå anled-
ning att närmare diskutera de lokala utvecklingstrenderna. Tittar man på 
tendenserna på sockennivå framträder ett antal mönster som ger en viss be-
lysning åt de lokala utvecklingsförloppen. 

Sotholms härad var det nordligaste av de båda studerade häradena. Det 
bestod av socknarna Sorunda, Västerhaninge, Ösmo och Österhaninge. Flera 
stora öar ingick i häradet, av vilka Nämndö, Ornö, Gårdö och Utö var de 
viktigaste. Enligt rapporten Tören från Det Medeltida Sverige fanns 412 
jordeboksgårdar i häradet på 1550-talet.20 Österhaninge, med öarna Nämdö, 
Utö och Gårdö, var den största socknen med 30 % av gårdarna. Den minsta 
socknen, Västerhaninge, hade bara 18 % av gårdarna, men här ingick även 
Ornö. 

 
Tabell 2. Hemman, gårdsbruk och tiondegivare i Sotholms härad 

Hemman tiondegivare, medelvärde

Socken 1554 1568-79 1568-79 1599-1610 1599-1610 1611-17 1611-17
DMS 2:1 Totalt Betalande Totalt Betalande Totalt Betalande

Sorunda 109 133 118 137 131 102 102
Västerhaninge 76 87 76 90 89 84 82
Ösmo 105 112 104 105 105 109 108
Österhaninge 122 132 95 149 117 97 91
Summa 412 464 392 481 442 392 382

 
Fram till 1570-talet har antalet gårdsenheter ökat påtagligt. Ökningen från 
jordeboken 1554 till 1570-talets tiondelängder var ca 13 %, vilket motsvarar 
en så jämförelsevis hög siffra som 0,6 % årlig tillväxt. På 1570-talet redovi-
sades genomgående en relativt stor andel tiondefria hemman. I häradet totalt 
utgjorde dessa knappt 16 % av antalet gårdar, men variationen mellan sock-
narna var betydande, med höga andelar i Österhaninge och Sorunda. Under 
1600-talets första decennium hade antalet tiondehemman ökat ytterligare, 
men den stora andelen av ökningen föll nu på en enda socken, Österhaninge, 
även om Sorunda också uppvisar en viss ökning. Mätt i årlig tillväxt handlar 
det om måttligare 0,12 % för hela häradet. Andelen befriade hemman var 
relativt sett mindre än på 1570-talet (8 %), men Österhaninge hade fortfa-
rande en hög andel fria gårdar. Såväl totalantalet redovisade tiondehemman 
som andelen befriade tiondehemman sjönk påtagligt under 1610-talet, då 

                               
20 DMS 2:1. Antalet gäller exklusive utjordar. 
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befriandeprocenten också var obetydlig (3 %). Minskningen av gårdsantalet 
motsvarade drastiska –2 % per år. Liksom tidigare var det framför allt Öster-
haninge och Sorunda som uppvisade de stora förändringarna. Båda socknar-
na tappade ett stort antal redovisade tiondehemman, och bådas befriandepro-
cent sjönk till obefintlig eller låg nivå. Det är möjligt att förklaringen här 
ligger i att man slutat redovisa de tiondebefriade gårdarna i några av sock-
narna. Men även om vi jämför antalet betalande gårdar på 00-talet med totala 
antalet gårdar på 1610-talet handlar det om en påtaglig minskning. Den upp-
går till fortfarande höga -1,5 % per år. 

Eftersom fördelningen av bevarade längder för Sotholm är helt annorlun-
da än den från Hölebo är det svårt att direkt jämföra de båda häradena och 
socknarna med varandra, men vissa tendenser är likartade. Det gäller exem-
pelvis ökningen av antalet tiondegårdar fram till 1590-talets början, och till-
bakagången därefter. Mätt i årlig procentuell tillväxt ökade totala antalet 
gårdar mellan de två första perioderna med 1,4 %. Minskningen därefter var 
–0,7 % per år. Ökningen skiljer sig inte så mycket från Sotholms, men den 
minskande tendensen i Hölebo är klart lägre än Sotholms, vilket kan beror på 
att 1610-talet saknas i Hölebos material. Under 1610-talet var, som vi sett, 
antalet befriade gårdar i Sotholm nästan obefintligt. 

 
Tabell 3. Hemman, gårdsbruk och tiondegivare i Hölebo härad 

Socken 1574-83 1574-83 1584-91 1584-91 1596-1606 1596-1606
Totalt Betalande Totalt Betalande Totalt Betalande

Hölö 58 57 68 68 63 59
Mörkö 54 54 56 56 49 48
Trosa 37 36 42 38 37 33
Vagnhärad 56 55 60 59 58 52
Västerljung 63 62 81 70 79 67

Summa 267 264 307 291 285 259

Obs: Mörkö 1574-83 endast ett belagt år.
 

Befrielserna från tiondet var normalt begränsad när man ser till de enskilda 
socknarna, men här skedde en tydlig ökning i Hölebo från 1570- till 1590-
talet. Man kan urskilja en liknande tendens i Sotholm, men där var befrian-
deprocenten ganska hög redan på 1570-talet. Det är troligt att skillnaderna i 
belagda år kan förklara olikheterna mellan häradena, men den generella ök-
ningen i båda häradena fram till åren runt 1600 beror säkert på att det sociala 
behovet av tiondereduceringar har ökat. 

Liksom i Sotholm var det förhållandevis stora variationer i antalet redovi-
sade gårdar i Hölebos socknar. Dessutom var Hölebos socknar generellt 
mindre än Sotholms. De flesta av Hölebos socknar var inte större än Sot-
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holms minsta socken, och totalantalet gårdar var hela tiden runt 60 % lägre i 
Hölebo.  

Mycket summariskt kan man alltså konstatera en ökning av gårdsenheter-
na fram till 1590-talet, varpå följde en stagnation eller tillbakagång. Andelen 
befriade tiondehemman ökade likaledes i båda häradena fram till 1600-talets 
början. I Sotholm kan vi därefter se en drastisk minskning av redovisade 
befrielser. Tolkningen av dessa tendenser är långt ifrån självklar. Det är från 
möjligt till troligt att det rör sig om en faktisk bebyggelseexpansion under 
periodens början. Flera bebyggelsehistoriska studier har påvisat en bebyg-
gelsetillväxt under denna period, och man har allmänt utgått från uppfatt-
ningen att 1500-talet generellt sett var ett expansivt århundrade. Det innebär 
emellertid inte att det även måste gälla de undersökta socknarna. Skiftande 
redovisningsprinciper kan få liknande nedslag i källorna. Det är exempelvis 
möjligt att de förhållandevis kraftiga fluktuationerna i redovisade gårdar för 
Trosa och Vagnhärad i Hölebo beror på skiftande redovisningsprinciper. I 
Trosas fall är det osäkert om staden alltid ingått i redovisningen av tiondet. 
På motsvarande sätt kan den höga andelen befriade tiondegårdar i Sotholm 
på 1570-talet motsvaras av ett bebyggelsetillskott i marginalområden, kanske 
på öarna, som i ansträngda tider befriades från tiondet eller åtnjöt ett antal 
befrielseår, för att kronan ville stimulera bebyggelseexpansion. Men samti-
digt tycks det uppenbart att redovisningen av de befriade gårdarna har varit 
ojämn. 

Den minskande tendensen av gårdsantalet och befrielseprocenten i Sot-
holm kan bara ringas in med samma typ av tentativa resonemang. En faktisk 
minskning av bebyggelsen är inte omöjlig mot bakgrund av tidigare forsk-
ning rörande det tidiga 1600-talets bebyggelseprocesser. Från 1600-talets 
början har man konstaterat en regionalt avtagande till stagnerande utveckling 
längs bland annat Smålands kustland.21 Det finns också belägg på att skördar 
slagit fel och epidemier härjat kring sekelskiftet och de närmast följande 
åren. Om det inneburit en minskande andel bärkraftiga gårdsbruk i under-
sökningsområdet är osäkert men en rimlig hypotes. Försvinnandet av de 
tiondebefriade gårdarna skulle därför kunna bero på en utgallring av gårdar 
som saknade bärkraft för att försörja ett hushåll och därtill kronan med ve-
derbörliga pålagor. Lika sannolikt som förklaring är emellertid att redovis-
ningspraxis ändrats, och att skrivarna upphört att registrera befriade gårdar. 
Tiondelängderna var ju sist och slutligen verifikationslängder till redovis-
ningen av kronans uppbörd. Den avgörande informationen var i det sam-
manhanget vilka gårdar som betalade, hur mycket de betalade och framför 
allt hur stor kronans inkomst blev. 

Även om tiondelängderna bara ger ett sviktande underlag för bedömning-
ar av befolkningsutvecklingen i undersökningsområdet finns andra möjlighe-
ter att närma sig problematiken, dock mer översiktligt. Nyligen har Lennart 
                               
21 Larsson 1972, diagrammet s 158, 161. 
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Andersson Palm publicerat hushållsdata och folkmängdsberäkningar över 
Sveriges län, härader och socknar.22 Han ger data för åren 1571 och 1620, år 
då bevarat kameralt källmaterial ger ovanligt goda förutsättningar för en 
rekonstruktion av Sveriges befolkningsgeografi. Som synes var befolknings-
utvecklingen i de båda häradena klart kontrasterande, med en folkökning 
från 1800 till 2400 invånare i Hölebo och en stagnation på knappt 3500 in-
vånare i Sotholm (Tabell 4). 

Eftersom mätpunkterna ligger i början och slutet av den här undersökta 
perioden fångas inte eventuella förändringar inom perioden upp. Det går 
därför inte att avgöra om häradena haft olika utveckling före ca 1610 än 
därefter, så som tiondelängderna antyder. Däremot kan vi se att de starkt 
kontrasterande sockenstorlekar som framträdde redan i tiondematerialet be-
kräftas av Palms siffror. Sotholm var således betydligt folkrikare än Hölebo 
och i Sotholms härad var Österhaninge den folkrikaste socknen och Sorunda 
den folkfattigaste ”tiondesocknen”.23 I Hölebo var Hölö den folkrikaste 
socknen och Vagnhärad den folkfattigaste. 

Jämför man Palms data med tionderegistrens uppgifter framträder en tyd-
lig differens. De hushållsuppgifter som legat till grund för folkmängdsberäk-
ningarna ligger generellt högre än tionderegistrens gårdar. Skillnaden är rätt 
betydande och förklaras sannolikt av att de källor Palm använt ger fullstän-
digare redovisning av antalet enheter än tiondelängderna. De extraskatte-
längder från främst Älvsborgs första och andra lösen som ligger till grund 
för befolkningsrekonstruktionen är ett för tiden ovanligt fylligt material.24 
Det redovisar befolkningen på hushållsnivå, till skillnad från tiondelängder-
na som anger jordbrukande gårdsenheter. Skillnaden kan bero både på att det 
ena materialet ger hushållsantal och det andra gårdsantal och på att extra-
skattematerialet noggrannare redovisat fattigare hushåll och gårdsbruk. 

 

                               
22 Palm 2000. 
23 I tabellen har vissa av Palms socknar slagits samman för att uppnå jämförbarhet med sock-
enindelningen i tiondematerialet. Därav beteckningen tiondesocknar. Sammanslagningen 
gäller Österhaninge (som inkluderar Tyresö, Dalarö, Nämdö och Ornö), Västerhaninge (som 
inkluderar Muskö och Utö), samt Ösmo (som inkluderar Torö och Landsort).  
24 Palm 2000, s 13 f. 
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Tabell 4. Folkmängden i Hölebo och Sotholms härader 1571 och 1620 
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Skillnaden mellan de två källgrupperna är så pass stor att man kan misstänka 
att tionderegistren ger en mindre tillförlitlig bild av befolkningsutvecklingen 
i området. Ändå bekräftar de båda källgrupperna i stora drag varandra, men 
med mer extrema utslag i tionderegistren än i hushållsmaterialet. Således 
framstår Sotholm som ett härad i stagnation när man på detta sätt jämför ett 
mätår i periodens början med ett annat i dess slut. Tiondematerialet inte bara 
bekräftar stagnationen utan visar en tillbakagång på -0,32 % per år. Den mer 
expansiva utvecklingen i Hölebo låg på nära 0,6 % per år enligt hushållsma-
terialet och över 0,7 % per år i tiondematerialet. De båda häradena samman-
taget hade en tillväxt på 0,1 till 0,2 % per år, beroende på vilken källa man 
utgår från. I inget av fallen kan man tala om en expansiv bebyggelseutveck-
ling i undersökningsområdet under den aktuella undersökningsperioden. 

Oavsett hur man för resonemangen måste emellertid slutsatser om bebyg-
gelse- och befolkningsutvecklingen dras med stor försiktighet. Den period 
som ur historiskt perspektiv framstår som lugnast för de svenska kustbön-
derna torde ha varit Johan III:s regeringstid. Både innan och efter präglades 
den stora politiken av såväl inbördeskrig som fiendemakters intrång på 
svensk mark. Johans regeringstid var inte fredlig, men krigen fördes på 
främmande territorium. Mot bakgrund av den historiska händelseutveckling-
en är det en rimlig slutsats att en bebyggelseexpansion kan ha mattats av och 
vänts i sin motsats under undersökningsperioden. Mer ingående undersök-
ningar är emellertid nödvändiga innan vi med större säkerhet och mer i detalj 
kan uttala oss om bebyggelse- och/eller befolkningsförändringar i undersök-
ningsområdet mellan ca 1570 och 1620. Jag kommer visserligen i det följan-
de att gå mer i detalj in på socknarnas bebyggelseutveckling, men då främst 
med syftet att försöka lokalisera lokala kristendenser som kan sättas samman 
med eventuella klimatkriser. Befolkningsutvecklingen är inte huvudproble-
met i den här artikeln, och lämnas därför utanför den fortsatta analysen. 

Tiondet 
Det registrerade tiondet i de båda häradena varierade kraftigt, men tycks 
normalt sett ha legat runt 1100-1200 hl spannmål. Omräknat till skördar 
motsvarar det ca 17-18 000 hl spannmål.25 Siffrorna måste anses approxima-
tiva på grund av osäkerheten i omständigheterna kring uppbörden och redo-
visningen av tiondet. Några av de större fluktuationerna kan bero på produk-
tionsminskningar, men det är uppenbarligen inte så i alla fall. Den betydande 
nedgången i Hölebos redovisade spannmålstionde under 1590-talet kan ha 
sin förklaring i uppbörds- eller redovisningsförhållanden. Det finns inget 
skäl att Hölebo skulle ha halverat sin normalproduktion från 1580-talet till 
1600-talets början. En annan möjlighet är dock att de få bevarade källorna 

                               
25 För omräkning av dåtidens måttenheter till hektoliter har jag utnyttjat Heckscher 1941 och 
Jansson/Waldetoft 1995. 
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från 1600-talets första årtionden råkat sammanfalla med år då regionen 
drabbats av produktionsminskningar.26 

Kontrasten mellan de båda häradena blir än tydligare om man studerar ti-
ondet per betalande gårdsbruk. På 1570-och 80-talen ligger Hölebos avgifter 
drygt dubbelt så högt som Sotholms. Hölebos minskande tionde i början av 
1600-talet innebar att tiondet per gård sjönk till samma storleksordning som 
för Sotholm. 
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Diagram 2. Totalt tionde i Sotholms och Hölebo härader 1568-1623 (delvis 
rekonstruktion) 

                               
26 I och för sig skulle detta kunna vara en tänkbar förklaring eftersom flera av de anförda åren 
av allt att döma varit ganska svaga skördeår. Undantaget är 1607, dvs. om man inte tar hänsyn 
till en möjlig eftersläpning från det eventuellt måttliga året 1606. 
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Diagram 3. Tionde per betalande gård i Sotholms och Hölebo härader 1568-1623 
(delvis rekonstruktion) 

Jag har i skrivande stund ingen förklaring till Hölebos till synes bestående 
tiondereducering efter de höga värdena på 1580-talet. Eftersom jag i första 
hand söker efter tecken på agrarkriser, och möjligheter att sätta sådana i 
samband med klimatkriser, förbigår jag här denna problematik. I det följande 
kommer artikeln att handla om två olika sätt att närma sig krisproblemet. De 
två metoderna bygger på de kvantitativa växlingarna i såväl den registrerade 
bebyggelsen som tiondet. Strävan är att försöka komma förbi eventuella 
ändringar i redovisnings- eller uppbördspraxis, för att i stället nå fram till 
tecken på nedgångar i den agrara produktionen. 

Bebyggelsereduktioner och befrielsexpansioner 
Hur ska man komma åt klimatkriser i lokalsamhället? Kan tiondelängderna 
ge användbar information? Tidigare forskning har visat hur detta material 
faktiskt ger nedslag i samband med agrara kriser och att det därför bör vara 
möjligt att lokalisera agrarkriser i tiden. Det skulle därigenom vara möjligt 
att indirekt komma åt klimatkriser, deras frekvens, omfattning och spridning 
över tiden och i rummet. Samtidigt går det knappast att bara utgå från obear-
betade rådata över tiondets storlek. Det blir nödvändigt med vissa bearbet-



 116

ningar av data för att kristendenser ska framträda på ett tydligare sätt, och gå 
att skilja från andra orsaker till tiondefluktuationer. Jag kommer i det följan-
de att fokusera på både tiondelängdernas bebyggelseredovisningar och deras 
redovisningar av tiondets storlek, för att på så sätt skapa ”proxydata” som 
kan ge underlag för en diskussion om klimatkriser i undersökningsområdet. 

När det gäller bebyggelseredovisningarna finns det två typer av indikatio-
ner i tiondelängderna som kan bidra till att påvisa agrarkriser i lokalsamhäl-
let. Den ena är variationerna i antalet tiondebefriade hushåll. Dessa kan antas 
samvariera med den tillfälliga bärkraften i jordbruket. Det är känt att kronan 
anpassade sina krav till lokalsamhällets förmåga, även om detta ofta gjordes 
motvilligt och med stor misstänksamhet. En plötslig ökning av antalet befri-
ade hushåll skulle därmed kunna ses som ett tecken på tillfällig agrarkris, 
och en möjlig klimatkris. Den andra indikationen är kraftiga reduceringar 
eller ökningar av antalet redovisade hushåll i längderna. Den kan kombineras 
med redovisningen av befrielserna, men är också användbar när längderna 
tycks sakna redovisning av befriade hushåll. I fall då minskningen är kraftig 
men inga befrielser redovisas, kan man misstänka att skrivaren avstod från 
att ta upp befriade hushåll i längderna. I stället kan han ha nöjt sig med att ta 
upp det färre antal hushåll som faktiskt kunde betala tiondet. I det motsatta 
fallet, då antalet gårdar ökar kraftigt, utan motsvarande minskning av antalet 
befrielser, kan förklaringen vara att tiondeskrivaren åter tagit upp gårdar som 
tidigare ansetts oförmögna att betala tiondet. Resonemanget innebär alltså att 
minskningar bör ligga under krisåret, medan ökningarna bör bli synliga först 
året efter krisåret. I praktiken kan man betrakta minskningarna och ökning-
arna som en och samma typ av indikator. Jag behandlar dem så i det här 
sammanhanget. 

Den här typen av indikationer är vanliga i det bevarade tiondematerialet. 
Liksom på häradsnivå fluktuerar antalet redovisade gårdar betydligt vissa år 
även på sockennivån. Antalet befrielser kan plötsligt öka från noll eller ett 
fåtal till en mycket stor andel av socknens totala antal redovisade gårdar. Om 
vi går ned på undersökningsområdets sockennivå får vi sammanlagt nio 
socknar som kan följas över tiden. För samtliga socknar finns möjligheten att 
någon eller båda bebyggelseindikatorerna (befrielser samt plötsliga minsk-
ningar/ökningar) ger utslag. Det innebär i princip att varje år kan ha upp till 
18 krisindikationer, två kvantitativa multiplicerat med nio geografiska (2*9). 
Eftersom material saknas för ett antal socknar och år blir indikationerna i 
praktiken färre. Det största problemet är den dåliga överlappningen mellan 
de båda häradena. Den innebär att antalet möjliga indikationer sällan är fler 
än 8 (2*4) för Sotholm och 10 (2*5) för Hölebo. Men bristerna till trots får 
man ganska tydliga resultat både på socken- och häradsnivå. Sockenredovis-
ningen återfinns i grafisk form.27 

                               
27 Krisindikationer har här definierats på följande sätt: 

- antalet befriade gårdar ska vara lägst 10 % av totala antalet redovisade gårdar 
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Diagram 4 a-d: Tiondehemman i Sotholms härads socknar 1568-1623 
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Diagram 4a. Tiondehemman i Sotholm Sorunda socken 1568-1623 
 

                                                                                                                             
- minskningen respektive ökningen av antalet redovisade gårdar ska vara minst 10 % 

av föregående resp. följande års antal 
Minskning/ökning av gårdantalet har betraktats som en typ av krisindikation och befriande-
procenten som en annan. 

Teckenförklaring för diagrammen
 
under-/överregistrering och > 10 % befriade: 
 
under-/överregistrering: 
 
> 10 % befriade: 
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Diagram 4b. Tiondehemman i Sotholm Västerhaninge socken 1568-1623 
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Diagram 4c. Tiondehemman i Sotholm Ösmo socken 1568-1623 
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Diagram 4d. Tiondehemman i Sotholm Österhaninge socken 1568-1623 

Som framgår av sockendiagrammen (diagram 4a-d och 5a-e) framträder 
”krisår” ganska tydligt antingen genom befrielser utöver det normala eller 
genom drastiska minskningar/ökningar av antalet redovisade gårdar. Vissa år 
tenderar att återkomma i flera av socknarna med antingen den ena eller båda 
typerna av krisindikationer. Andra år är mer utspridda och har bara en indi-
kation. Det är framför allt när flera socknar ger samma indikation som man 
kan anta att produktionsresultatet har sviktat. I diagrammen har jag markerat 
med årtal och pilar de år som framstår som möjliga krisår. För att betona 
styrkan i indikationerna har pilar och årtalsrutor markerats med fet, punkte-
rad eller tunn linje, så att fet innebär att båda typerna av indikationer (antal 
befrielser resp. ökningar/minskningar av antalet hemman) sammanfaller, 
punkterad anger anger en befrielsenivå över 10% och tunn linje en ök-
ning/minskning på minst 10%. 

Socknarna i Sotholms härad är ojämnt belagda, med en stor lucka i mate-
rialet mellan 1580 och 1599. Totalt är 13 till 15 av de 55 åren belagda, varav 
8 visar något kristecken. Räknar man i stället på totala antalet möjliga belägg 
blir krisandelen betydligt lägre. Av 220 möjliga belägg (55*4) har vi för 
Sotholm 57 faktiska. Av de faktiska beläggen visar 18, dvs 32 %, någon 
form av krisindikation. Variationen mellan socknarna är emellertid stor från 
Västerhaninges 2 av 13 resp. Ösmos 3 av 15 möjliga krisår till Österhaninges 
7 av 14 möjliga krisår. Flertalet indikationer gäller befrielsenivån. Det är 
endast Sorunda 1612 och Ösmo 1599 som har registrerade minskning-
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ar/ökningar som kan ses som möjliga tecken på kris. Belägget för Sorunda är 
isolerat i sammanhanget och motsägs av de andra socknarna i häradet, som 
alla är belagda det året men saknar entydiga krisindikationer. Ösmos sam-
manfaller däremot med andra socknars.  

År 1571 är det år som uppvisar starkast tecken på agrar kris (3 av 4 möjli-
ga socknar). Båda typerna av belägg ger stark indikation i Sorunda, Väster-
haninge och Österhaninge. Andra år där indikationerna i de enskilda sock-
narna är svagare men sammanfaller i flera socknar är 1577 (3 av 3 möjliga 
socknar), 1599 (3 av 4 möjliga), 1572 (2 av 4 möjliga socknar), 1575 (2 av 4 
möjliga socknar) och 1623 (2 av 4 möjliga socknar). Vänder man på reso-
nemanget och koncentrerar sig på synbart normala eller goda år framträder 
särskilt 1610-talet som en gynnsam period för det lokala jordbruket i Sot-
holms härad. Mellan 1610 och 1617 är 5 till 6 år per socken belagda (totalt 
22 belägg). Av dessa är det bara Sorunda 1612 som har en svag krisindika-
tion. Av mer spridda normalår framträder särskilt 1568 (2 av 2 möjliga sock-
nar) och 1579 (3 av 3 möjliga socknar). 1570-talet framstår som ett proble-
matiskt årtionde i Sotholms härad i klar kontrast till det gynnsammare 1610-
talet. Åren runt 1600 framträder också som en period då svaga skördar kan 
ha återkommit flera gånger, men beläggen är med 1599 som undantag inte 
lika entydiga.  

 
Diagram 5 a-e: Tiondehemman i Hölebo härads socknar 1568-1623 
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Diagram 5a. Tiondehemman i Hölebo Hölö socken 1568-1623 
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Diagram 5b. Tiondehemman i Hölebo Mörkö socken 1568-1623 
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Diagram 5c. Tiondehemman i Hölebo Trosa socken 1568-1623 
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Diagram 5d. Tiondehemman i Vagnhärad socken 1568-1623 
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Diagram 5e. Tiondehemman i Hölebo Västerljung socken 1568-1623 
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Beläggen från Hölebos socknar har en helt annan spridning än Sotholms. I 
Hölebo är 1580-talet väl representerat medan 1570 och 1610-talen är svagare 
dokumenterade eller helt obelagda. Även i Hölebo har vi en variation mellan 
socknarna i det att Mörkö endast har 9 belagda år, medan de andra socknarna 
är belagda under 15-17 av undersökningsperiodens 55 år. Av dessa visar så 
många som 13 år någon krisindikation, men de flesta är isolerade belägg som 
bara gäller en socken. Totalt, räknat över alla socknarna, är 72 år belagda av 
275 möjliga (55*5 år), dvs en dryg fjärdedel. Av dessa 72 år är 28 möjliga 
krisår i Hölebo, dvs 39 %, således en något högre procentandel än den som 
gällde för Sotholm. 

Liksom i Sotholm kommer flertalet indikationer från procentandelen ti-
ondebefriade gårdar, men här finns samtidigt fler indikationer grundade på 
ökningar/minskningar av antalet gårdar. Mörkö sticker ut markant bland 
Hölebos socknar, både genom de begränsade antalet belägg och den enda 
krisindikationen. Året 1597 är det år som är allra starkast belagt som krisår i 
Hölebo. Samtliga socknar pekar ut 1597 som ett krisår och i två av socknar-
na sammanfaller dessutom båda typerna av krisindikationer detta år. Det är 
värt att notera att 1597 inte är belagt för Sotholm. Krisen kan därför mycket 
väl ha omfattat även detta härad. Andra år som framträder i Hölebo som 
möjliga krisår är 1598 (2 av 3 möjliga socknar), 1599 (3 av 5 möjliga sock-
nar), 1602 (3 av 4 möjliga socknar), 1606, (2 av 4 möjliga socknar), 1623 (2 
av 3 möjliga socknar), samt svagare belagda 1574 (2 av 5 möjliga socknar), 
1586 (2 av 5 möjliga socknar), 1588 (2 av 5 möjliga socknar). Normala eller 
goda år indikeras för Hölebo 1580 (4 av 4 möjliga socknar), 1581 (3 av 3 
möjliga socknar), 1583 (3 av 3 möjliga socknar), 1590 (5 av 5 möjliga sock-
nar), 1591 (2 av 2 möjliga socknar). 

Hölebobeläggen tyder på att åren kring 1600 har varit en period då svaga 
skördar återkommit. 1580-talet uppvisar däremot en mer splittrad bild, med 
höga befrielsenivåer i vissa socknar vissa år (Västerljung och Trosa), medan 
övriga socknar har normalvärden. Eftersom Sotholm och Hölebo är så olika 
dokumenterade kan de båda häradena stärka varandra bara i ett fåtal fall. 
Gemensamma ganska tydliga krisår är 1577, 1599, 1602 och 1623, men ing-
et av dessa år hör till de starkast belagda. Dock kan man konstatera att åren 
runt 1600, som framträdde i Sotholm som möjliga krisår, får en tydligare 
bekräftelse när Hölebos data tas in i bilden. 

Diagrammet nedan (diagram 6) är ett försök att på häradsnivån samman-
fatta sockenresultaten. Det visar den procentuella andelen krisindikationer 
för de båda häradena. Diagrammet bygger på en sammanräkning av indika-
tionerna på sockennivå och därefter en procentberäkning utifrån det möjliga 
antalet indikationer för vart år. Den operationen är nödvändig eftersom att 
antalet socknar varierar både mellan häradena och mellan olika år. För att 
indikationerna ska tillåtas kvalificera som ”kristecken” har jag ställt kravet 
att de ska uppgå till minst en tredjedel av det möjliga antalet indikationer. 
Det innebär att åtta av undersökningsperiodens år visar någon form av kris-
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tecken. Tydligaste indikationerna har vi 1571 (Sotholm), 1577 (Sotholm), 
1597 (Hölebo), 1599 (Hölebo), 1606 (Hölebo) och 1623 (Hölebo). Åren 
1598 och 1602, har liknande tendenser, men svagare. I båda dessa fall hand-
lar det om Hölebo. Sotholms indikationer 1599, 1602 och 1623, år som 
sammanfaller med krisår i Hölebo, ligger på 25 %, vilket är i underkant för 
att här uppfattas som kristecken. Detsamma gäller året 1577, ett krisår i Sot-
holm, då Hölebos indikation ligger strax under 20 %. Inget av åren med tyd-
liga krisindikationer får entydigt stöd av båda häradena samtidigt, men med 
en något generösare definition än den här tillämpade kan alltså åren 1577, 
1599, 1602 och 1623 ändå ses som år med visst stöd från båda häradena. Det 
bör poängteras att de korta staplarna på 1 % inte innebär att krisindikationer-
na var 1 procent de åren. Jag har lagt till den procenten för att synliggöra i 
diagrammet (och i senare diagram) vilka år under perioden som har belägg. 
Sammanlagt är 31 år belagda av periodens 53 år. Av dessa 31 år framträder 
alltså med den här metoden 6-8 år som sannolika eller möjliga agrara krisår.  
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Diagram 6. Andel krisindikationer (%) i Sotholms och Hölebos 
bebyggelseutveckling (befrielsenivåer samt minskning/ökning av antalet betalande 
gårdar) 1568-1623. 
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Sammanfattningsvis framträder alltså vissa år på 1570-talet och flera belagda 
år 1597-1602/1606 som krisår. Åren 1579 till 1583 och 1609 till 1617 tycks 
ha varit relativt normala till goda perioder för det lokala jordbruket. 1580-
talet är mer problematiskt ur tolkningssynpunkt eftersom det bara är belagt 
för Hölebo och där uppvisar en splittrad bild. Av det totala antalet belagda år 
(30 av 55 möjliga) är högst 8 år (27 %) indikerade krisår, och 13 år (43 %) 
entydigt normala eller goda skördeår. Svagare krisbelägg finner vi för 9 år 
(30 %). Av de belagda åren är således 27 till 57 % krisindikerade. Beräknar 
vi som ovan det totala antalet belagda år på sockennivå och ställer dessa mot 
totala antalet krisindikationer får vi en krisnivå som ligger inom det krisin-
tervallet. Det handlar då om 129 belagda år av vilka 46, dvs 36 %, har någon 
form av krisindikation.  

Tiondets växlingar och gårdarnas bärkraft 
Den andra metoden för att spåra upp krisår bygger på det redovisade tiondets 
storlek per gårdsenhet. På grund av den ojämna redovisningen av socknarna 
blir den absoluta nivån på tiondets storlek tämligen otillförlitlig. Situationen 
hjälps inte upp nämnvärt av att man interpolerar och på så sätt fyller ut luck-
or i källmaterialet, på det sätt som jag gjort i diagrammen 1-3 ovan. Risken 
är allt för påtaglig att interpolationerna utjämnar eller förstärker tendenser i 
materialet. Jag har därför valt att i det här sammanhanget bara ta med belag-
da data i statistiken. 

Ett sätt att åtminstone delvis komma förbi den ojämna redovisningen av 
tiondet är att studera det genomsnittliga tiondet per betalande gårdsenhet. 
Det är sannolikt att en agrarkris yttrar sig i en reducering av det genomsnitt-
liga tiondeuttaget hos de betalande gårdarna. Eftersom en sådan studie riktas 
mot de betalande gårdarna blir den i praktiken ett komplement till undersök-
ningen av befrielserna resp. ökning/minskning av antalet betalande gårdar. 

Sockenredovisningen av tiondet per gård ges i diagram 7 och 8 nedan. 
Som framgår där får vi tydliga utslag under vissa år, medan andra år ger lika 
tydligt besked att situationen varit normal. Krisindikation har i sockendia-
grammen definierats som minst 10 % nedgång av det genomsnittliga tiondet 
i förhållandet till medianen (tunna pilar och årtalsrutor i diagrammet). Ned-
gångar över 30 % har betraktats som starka krisindikationer och vägts tyngre 
(feta pilar och årtalsrutor).28 Medianen för Sotholm är beräknad på samtliga 
undersökningsår. För Hölebo har det varit mindre lämpligt, på grund av den 
tydliga nedgången i Hölebos tionderedovisningar efter 1590-talet. Hölebos 
krisindikationer har därför beräknats utifrån två medianer; en för perioden 
1568-1594 och en annan för perioden 1595-1623. 

                               
28 Normala krisindikationer har satts till värdet ett, medan starka krisindikationer har satt till 
värdet 2. 
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Diagram 7 a-d: Tionde per hemman i Sotholms härads socknar 1568-
1623 
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Diagram 7a. Tionde per hemman i Sotholm Sorunda socken 1567-1623 
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Diagram 7b. Tionde per hemman i Sotholm Västerhaninge  socken 1567-1623 
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Diagram 7c. Tionde per hemman i Sotholm Ösmo socken 1567-1623 
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Diagram 7d. Tionde per hemman i Sotholm Österhaninge  socken 1567-1623   

De tydligast framträdande krisåren när man utgår från tiondet per gård är för 
Sotholms härad 1571 (4 av 4 möjliga), 1577 (3 av 3 möjliga), 1579 (3 av 3 
möjliga) och 1602 (2 av 2 möjliga), med en svagare markering för 1599 (3 
av 4 möjliga). Liksom när det gällde bebyggelseutvecklingen framstår 1610-
talet som en ur skördesynpunkt god period medan 1570-talet och i lägre grad 
åren kring 1600 framträder som krisfrekventa skeden. Åren 1568, 1575 och 
1600 är normala eller goda år. 1572 och 1623 är år med isolerade krisindika-
tioner. Gör vi, som med bebyggelseindikationerna, en beräkning av krisan-
delen utifrån totalantalet möjliga belägg får vi 18 indikerade krisår av 55 
möjliga år, vilket ger 33 %. En siffra som kan jämföras med bebyggelseindi-
kationernas 32 % för samma härad. 
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Diagram 8 a-e: Tionde per hemman i Hölebo härads socknar 1568-1623 
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Diagram 8a. Tionde per hemman i Hölebo Hölö socken 1567-1623 
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Diagram 8b. Tionde per hemman i Hölebo Mörkö socken 1567-1623 
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Diagram 8c. Tionde per hemman i Hölebo Trosa socken och stad 1567-1623 
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Diagram 8d. Tionde per hemman i Hölebo Vagnhärad socken 1567-1623 
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Diagram 8e. Tionde per hemman i Hölebo Västerljung socken 1567-1623 

För Hölebo ligger krisindikationerna framför allt på året 1597, då samtliga 
socknar visar upp krisindikationer, varav fyra med starka indikationer. Flera 
nedslag har vi också 1585 (2 av 5 möjliga socknar) och 1588 (4 av 5 möjliga 
socknar), men då är beläggen svagare med endast Trosa 1585 med stark 
indikation. Hölebo härad har av allt att döma haft flera år av normala eller 
goda skördar. Det gäller 1574, 1580, 1583, 1584, 1590, 1591, 1598, 1599, 
1606 och 1623. Eftersom 1610-talet saknas i hölebomaterialet är det fullt 
möjligt att detta decennium kan ha varit gynnsamt även i Hölebo härads 
socknar. Bilden av Hölebos tiondeutveckling bekräftar annars i stora drag de 
tendenser som kom fram i häradets bebyggelseutveckling. Dock framträder 
här 1580-talets senare hälft som en tydligare indikerad krisperiod, med flera 
år av krisindikationer mellan 1585 och 1589. Samtidigt är åren runt 1600 
inte lika tydligt belagda som i bebyggelseutvecklingen. Krisfrekvensen på 
sockennivå blir för Hölebo 18 krisindikationer av 69 möjliga år. Det ger 26 
% som kan jämföras med det högre värdet 39 % från bebyggelseindikatio-
nerna. 

Spridningen av källorna gör att bara ett fåtal år sammanfaller för båda hä-
radena. Av dessa är det bara 1577 som är gemensamt som entydigt krisår. 
Problemet är att detta år är belagt endast för en av socknarna i Hölebo 
(Hölö), men kan naturligtvis gälla även de andra som saknar källor. Åren 
1602 och 1623 har också några indikationer i båda häradena (1602: 3 av 4 
möjliga varav 2 starka; 1623: 2 av 5 möjliga varav 1 stark).  
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Det sammanfattande diagrammet nedan över krisindikationer baserade på 
det genomsnittliga tiondet per gård (diagram 9) lyfter särskilt fram åren 
1571, 1577, 1579, 1597 och 1602 som krisår. Under dessa fem år uppgår 
krisindikationerna till över 90 % av antalet möjliga. Tyvärr är tre av de fem 
åren belagda bara i ett av häradena. Av de båda gemensamma åren (1577 
och 1602) är Hölebo 1577 belagt bara med en socken medan 1602 visar en 
ganska svag indikation för samma härad. Sänker vi kraven på procentnivån 
till ca 25 % framträder ytterligare ett antal år med svagare krisindikationer. 
År 1588 överstiger således 40 %, medan åren 1585, 1596 och 1599 ligger 
mellan 30 och 35 %.  

Av det totala antalet dokumenterade år (31) är således 5 indikerade som 
entydiga krisår (16 %), ytterligare 4 som möjliga krisår (13 %) och 16 som 
entydigt normala eller goda år (52 %). Svagt utslag har vi på 6 av åren (19 
%). Frekvensen krisår bör således sökas i intervallet 16-29 % (möjligen upp 
till 48 %), en avsevärt lägre nivå än den som framkom vid studiet av bebyg-
gelseutvecklingen (27-57 %). Jämför vi de båda metoderna på sockennivån 
framträder en liknande differens. Antalet möjliga belägg när det gäller tion-
deutvecklingen är 124, av dessa har 36 krisindikationer. Det ger en möjlig 
krisfrekvens på 29 % att jämföra med bebyggelseindikationernas 36 % 
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Diagram 9. Andel krisindikationer (%) i Sotholms och Hölebos tiondeutveckling 
1568-1623 
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Gårdar och tionden som klimatindikatorer 
Bedömningen av krisindikationernas styrka beror givetvis på hur många 
indikationer som är möjliga för enskilda år. Variationen är betydande. Slår 
man samman de här använda typerna av krisindikationer (bebyggelseföränd-
ringar/befrielser respektive tionde) får man ett maxvärde för båda häradena 
1599 på 28 möjliga nedslag. De faktiska nedslagen detta år var inte fler än 7, 
dvs. 25 %, vilket i sammanhanget på sin höjd kan ses som en svag krisindi-
kation. Det lägsta antalet möjliga krisindikationer gäller 1614 med bara två 
möjliga och inga faktiska. Det säger sig självt att så stora variationer i möjli-
ga nedslag får betydelse för sannolikheten att hitta faktiska krisindikationer. 
År med få möjliga indikationer kan ju, liksom helt odokumenterade år, ha 
varit svaga skördeår utan att detta fångas upp i statistiken. Lyckligtvis är det 
bara året 1614 som har en så låg nivå på de möjliga indikationerna. De lägsta 
nivåerna i övrigt finner vi åren 1568, 1591 och 1613 med 8 möjliga indika-
tioner vart år. Inget av åren visar några kristecken. 

Diagrammen nedan (diagram 10a och b) visar såväl de möjliga som de 
faktiska indikationerna i absoluta tal och procent29 för båda häradena sam-
mantaget. Diagrammen sammanfattar de båda tidigare härads- och socken-
studierna kring bebyggelseförändringarna resp. tiondet per gårdsenhet. De 
starkaste indikationerna har markerats med fet ram kring årtalsuppgiften, de 
medelsvaga med punkterad och de svagaste med tunn ram. De flesta åren 
med krisindikationer känns igen från sockenstudierna. Det gäller främst åren 
1571, 1577 och 1597. I samtliga fall är antalet möjliga indikationer relativt 
högt och antalet faktiska överskrider tydligt hälften av antalet möjliga (55-88 
%). Under året 1579 är antalet faktiska indikationer hälften av de möjliga, 
men antalet möjliga indikationer är relativt lågt. År 1602 är de faktiska 40 % 
av de möjliga. Båda dessa år kan ändå ses som förhållandevis starka indika-
tioner. Möjliga kristecken (ca 20-30 %) finner vi åren 1572, 1585, 1588, 
1596, 1599, 1606 och 1623. Dessa år måste hållas öppna för eventuella slut-
satser om möjliga agrarkriser. Övriga år är krisindikationerna antingen obe-
fintliga eller svaga.  

 

                               
29 Notera att procentangivelserna i det nedre diagrammet inkluderar en fiktiv procent, som 
avser att visa vilka år källor finns bevarade oavsett krisindikation eller inte. 
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Diagram 10 a-b: Antal krisindikationer i hela undersökningsområdet 
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Diagram 10a. Antal möjliga och faktiska krisindikationer i hela undersökningsom-
rådet 1568-1623 
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Diagram 10b. Andel faktiska krisindikationer i procent av de möjliga för hela under-
sökningsområdet 1568-1623 
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Skördar och klimat i Södertörns kustland 
Det står bortom allt tvivel att skördarna i Södertörns kusthärader Sotholm 
och Hölebo har varierat tämligen kraftigt från år till år. Vissa av fluktuatio-
nerna kan sannolikt förklaras av administrativa eller fiskala tillfälligheter, 
men det är också tydligt att produktionskriser i samhället fått nedslag i mate-
rialet. Indikationerna på regionala agrarkriser varierar i styrka. För vissa år 
får man bilden av en genomgripande kris som drabbat större delen av områ-
det med synliga tecken både inom bebyggelseredovisningar och tionderedo-
visningar. Åren 1571, 1577 och 1597 uppvisar en sådan orkestrerad bild av 
en underliggande produktionskris. Det är från möjligt till troligt att även åren 
1579 och 1602 kan räknas hit. Det innebär att mellan 3 och 5 av antalet be-
lagda år uppvisar entydiga kristecken. Utöver dessa relativt entydigt belagda 
år har det gått att spåra svagare kristecken i ytterligare 6 år ojämnt utspridda 
över hela undersökningsperioden. Till bilden hör också att relativt många år 
ger entydiga indikationer på att situationen inte avvek från det normala. Tio 
av de belagda åren saknar helt krisindikationer, och ytterligare åtta har indi-
kationer nära eller under 10 % av antalet möjliga. 

Frågan är om dessa resultat är tecken på en utsatt region, eller om de i 
stället ska uppfattas som normala för en pre-industriell kustlokaliserad eko-
nomi. Det torde vara svårt att nå fram till en entydig slutsats i en så pass 
omfattande och komplex fråga. Men en viktig aspekt är givetvis den fre-
kvens de lokala kriserna uppträdde med. Hur ofta drabbades Södertörns 
kustområde av agrarkriser? Eftersom studien ovan saknar belägg för en stor 
del av de år som täcks av undersökningsperioden är det omöjligt att med 
säkerhet uttala sig om krisfrekvensen. Underökningsperioden omfattar ett 
drygt halvsekel (55 år), men belägg saknas helt för inte färre än 24 år. Det 
innebär alltså att 44 % av undersökningsperiodens år saknar belägg. Ett så 
stort bortfall underminerar givetvis alla försök till tvärsäkra slutsatser. Om 
man emellertid uppskattar krisfrekvensen för de år som finns belagda får 
man åtminstone ett närmevärde som kan användas som underlag för diskus-
sioner.  

Eftersom antalet belagda år är 31 blir den möjliga krisfrekvensen i områ-
det i storleksordningen 10-39 % om vi utgår från diagrammen 10a och b 
ovan. Inskränker vi bedömningen till de mer sannolika krisindikationerna 
varierar procenttalet mellan 10 och 16 %. Omräknat kan man säga att agrar-
kriser uppträdde i genomsnitt vart 10:e, 6:e eller 2,6:e år. Gör man en mot-
svarande beräkning på totala antalet sockenbelägg blir de starka krisindika-
tionerna 26 till antalet och de svagare 56 av totalt 255 möjliga år. Procentni-
våerna blir då 10 till 32, vilket ger krisfrekvenser på var 10:e till vart 3:e år. 

Det är inte en överdrift att hävda att agrarkriser som uppträder med tidsin-
tervaller på 2,6–3 år i genomsnitt måste innebära en stor påfrestning på ett 
lokalsamhälle. Svårare är det att bedöma de i det här sammanhanget troligare 
krisfrekvenserna på 6 eller 10 år. Det är troligt att en sådan krisfrekvens gick 
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att hantera, särskilt om inte hela området drabbades. De riktigt stora svårig-
heterna måste ha uppträtt om skördarna slog fel fler år i rad. Det var sanno-
likt en större risk för lokalsamhället om krisåren klungade ihop sig i tiden, än 
om de var någorlunda jämnt utspridda. Lokalsamhället hade uppenbarligen 
marginaler för att klara tillfälliga nedgångar i produktionen, men utdragna 
kriser var en annan sak. Det finns vissa tecken i den här anförda statistiken 
på att agrarkriserna kan ha kommit i grupper av år åtminstone under vissa 
delar av undersökningsperioden. 1570-talet framträder som en sådan period 
med flera år av mer eller mindre starka krisindikationer. Ett annat liknande 
skede tycks ha varit perioden 1596 till 1602. 

Hur ska man förklara de iakttagna krisindikationerna? Den metod som 
valts här har varit avsedd att så mycket som möjligt eliminera effekterna av 
administrativa eller fiskala förändringar i materialet. Det torde vara omöjligt 
att helt komma förbi detta problem, men det framstår ändå som sannolikt att 
de krisindikationer som iakttagits har haft en social eller ekonomisk verklig-
hetsbakgrund. Problemet är bara hur denna avspeglar sig i materialet. Vad 
studien i första hand visat är konsekvenserna av en maktrelation mellan sta-
ten och lokalsamhället. Statens uppbördsmaskineri har reagerat på krissigna-
ler från lokalsamhället och tonat ned sina krav på finansiell uppbörd. Det 
rådde en flexibilitet i förhållandet bönder-kungamakt. Maktrelationen var en 
tvåvägsrelation, där kronan hade intresse av uppbörd, men inget intresse av 
att uppbördskällorna sinade. Bönderna å sin sida kunde åberopa sin ekono-
miska bärkraft som motargument i svåra tider. Underförstådd var den tradi-
tionella uppfattningen att kungen hade skyldighet att hålla sina undersåtar 
vid makt och välstånd. 

Tiondelängderna kan alltså antas spegla en maktrelation som yttrade sig i 
kampen om ett ekonomiskt överskott. Men det innebär samtidigt att längder-
na förmedlar en förhandlings- eller kampsituation, där kronan var den starka-
re parten och bönderna den svagare. Kronans intressen stod i fokus för rela-
tionen och en misstänksamhetens logik gjorde det naturligt från kungamak-
tens sida med en viss skepsis gentemot lokalsamhället. Det krävdes uppen-
barligen tydliga signaler för att kronan skulle reagera.30 De iakttagna 
krisindikationerna i tiondelängderna kan därför vara resultatet av dels en viss 
eftersläpning i förhållande till den tidpunkt då krisen var som djupast, dels 
en nedtoning av krisens djup och omfattning. Det är därför inte osannolikt att 
                               
30 Statens försiktighet när det gällde att möta lokalsamhällets krissignaler med nedtonade krav 
på skatter fick ibland katastrofala konsekvenser. Ett exempel är den stora svältkatastrofen på 
1690-talet, som skördade stora offer i Finland och Baltikum. Hjälpsändningarna till Finland 
var sena och otillräckliga. Omsorgen om kronans rätt tog sig också uttryck i den kommission 
som tillsattes för att undersöka bakgrunden till skattebortfallet i Estland. En bevarad diger 
volym i Estlands statsarkiv visar med vilken omsorg de kommitterade gick till väga. Vart 
hemman antecknades med namngivna bönder och skatteskyldighet för de tre åren 1595-97. 
Utebliven skatt markerades med överstrykningar och lakoniska, marginalangivelser av typen 
”rymt”, ”död 1595” etc. Jag hoppas kunna återkomma till en studie av 1690-talets kris och 
den angivna kommissionens arbete. 
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de enskilda krisår som framträder i materialet i själva verkat motsvarar en 
något längre period av dåliga skördar. 

Oavsett slutsats angående tidpunkt och omfattning för agrarkriser i under-
sökningsområdet förefaller det troligt att 1570- och senare 1590-talet var 
svåra perioder. Om dessa berodde på klimatförhållanden eller var framkalla-
de av politiska eller socio-ekonomiska förhållanden är svårt att avgöra. Inget 
tyder dock på att området varit utsatt för militära operationer under de identi-
fierade krisperioderna. Tiondet avspeglar inte heller någon kontinuerlig ök-
ning i skattetrycket. Vi vet att epidemier har härjat åtminstone i början av 
1600-talet, men inte om dessa drabbade Södertörnssocknarna. Epidemier i 
området kan givetvis ha resulterat i produktionskriser, men enligt min me-
ning talar källornas karaktär och indikationernas art och omfattning mest för 
att det har varit klimatfaktorn som legat bakom de iakttagbara agrarkriserna. 

Jämförande perspektiv och slutsatser 
En jämförelse med den bredare klimatbilden i Sverige och internationellt 
antyder att den bild som framträder i materialet från Södertörns kustsocknar 
ingår i ett större sammanhang av försämrat klimat före 1600 och en viss 
återhämtning under de följande två decennierna. Som framgick av översikten 
i artikelns början var den europeiska klimatförsämringen av allt att döma 
som djupast ca 1570-1600.  

Det svenska klimatet var i sina stora drag styrt av samma mekanismer 
som Kontinental- och Västeuropa. Atlantens havsströmmar och de vindför-
hållanden som skapades av samspelet mellan oceanen och atmosfären var 
ofta avgörande för hur klimatet såg ut i Sverige. Det har alltid funnits skill-
nader mellan de östra och västra delarna men de stora sammanhangen häng-
de normalt samman i ett övergripande klimatsystem som påverkade klimat-
förhållandena i båda väderstrecken. Där den skandinaviska halvön är som 
bredast uppstår tendenser till inlandsklimat med relativt kalla vintrar. Kust-
områdena däremot har oftare ett mildare klimat, beroende på närheten till 
havet. Undersökningsområdet till den här studien ligger i ett tempererat kli-
matområde i centrala Sverige. Som kustområde i östra Sverige är det också 
påverkat av kustens relativt mildare och nederbördsfattigare klimat. 

Några svenska iakttagelser 
Det finns tecken som tyder på att klimatsituationen i Sverige växlade under 
1500-talets senare del till 1620-talet på ett sätt som påminde om de större 
klimatförändringarna i Europa. Av allt att döma var det vanligare med fel-
slagna skördar före ca 1600 än därefter. Från 1540-talet, då vi genom tionde-
längderna får mer systematiska kvantitativa uppgifter om skördeväxlingarna, 
uppträdde skördekriser förhållandevis ofta. Nedanstående diagram (11 och 
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12) är ett försök att sammanfattande men tentativt jämföra skördeutveckling-
en i ett antal svenska områden med undersökningsområdets utveckling. Dia-
grammen har konstruerats som ett index där ett antal variabler ( prisutveck-
ling på råg, tionde, skördar och skördeomdömen) har tilldelats ett kvantita-
tivt värde avsett att på ett rimligt jämförbart sätt spegla skördeutfallet för 
belagda år. För att i viss mån minska effekten av svängningarna i antalet 
belägg har indexet vägts genom division av indexsummorna med antalet 
belagda värden. Indexvärdena följer en 5-gradig skala från –2 till +2. De fem 
graderna kan kvalitativt benämnas ”missväxt”, ”svag skörd”, ”normal 
skörd”, ”god skörd” respektive ”mycket god skörd”. Diagrammen är först 
och främst pilotstudier, avsedda att pröva skördeindexet som sådant och ge 
en uppfattning om eventuella tendenser i materialet. De resultat som diskute-
ras nedan måste alltså ses mot bakgrund av studiens karaktär av pilotunder-
sökning. Syftet är här liksom tidigare att identifiera år av svaga och kritiska 
skördar och eventuell periodicitet alternativt cyklicitet i skördeutvecklingen i 
varierande geografiska områden. 

Diagram 11a visar ett aggregerat skördeindex för samtliga undersökta 
områden oavsett karaktär och geografisk nivå. Diagrammet är avsett att ge 
en översikt och referensram för de mer detaljerade empiriska undersökning-
arna av undersökningsområdet på Södertörn. De horisontella markeringarna 
anger de nivåer som valts för avgränsningen av mycket goda, goda, normala, 
svaga eller mycket svaga (missväxt) skördenivåer. Gränserna är i viss mån 
godtyckligt valda, men anpassade till de faktiska utfallen av indexvärdena. 
Diagrammet har försetts med trenduppskattningar för att tydliggöra eventu-
ella periodiska eller cykliska drag i klimatutvecklingen (5- och 10 års rörliga 
medelvärden och polynom trend). Totalt täcker undersökningen perioden 
1566 till 1625, alltså 60 år. Av dessa är vissa emellertid svagt belagda, med 9 
av åren grundade på endast en singulär indikation, 6 på 2 indikationer och 3 
på 3 indikationer. Det nedre diagrammet (11b) är ett kontrolldiagram, som 
visar antalet indikationer (belägg) bakom indexberäkningarna. Som framgår 
är underlaget ibland bräckligt.31  

                               
31 Diagrammet är en sammanställning av olika typer av data. Prisuppgifter på råg har hämtats 
i Heckscher 1935, diagram XIII (riket), skörde- och tiondeuppgifter kommer från Helmfrid 
1949, diagram 1, bilaga (Ö Eneby hd och Ståthöga by i Östergötland) och Larsson 1972, s 
151f, 159ff (Konga, Uppvidinge och Södra Möre i Småland, Visnum och Vadsbo i Närke, 
Lysing, Göstring och Kinda i Östergötland). Skördeomdömen är hämtade från Helmfrid 1949, 
s 19f (riket) och Ekman 1783, s 134-141 (riket). 
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Diagram 11 a-b. Skördeindex aggregerat, 1566-1625 
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Diagrammet indikerar att missväxt eller svag växt kan ha slagit mot skördar-
na ganska ofta. Inte färre än 14 av periodens 60 år uppvisar svag skörd eller 
missväxt. Två av åren kan ses som rena missväxtår men ytterligare 7 år visar 
tecken på tydligt svag skörd med indexvärden under –1. Två av åren (1584 
och 1590) är starkt positiva, men ytterligare 6-9 år uppvisar tecken på goda 
skördar. Det finns en tendens till periodicitet i diagrammet, även om enskilda 
skördeår ofta kan växla från år till år mellan positiva och negativa utslag, 
med ibland t.o.m. motsatta utslag. En sådan varannanårsperiod ser vi åren 
1576 till 1579 och 1605 till 1609. Det tycks emellertid vanligare med följder 
av negativa eller positiva år. Korta perioder på två till tre år av samman-
hängande goda eller dåliga skördar var av allt att döma vanliga, men även 
längre sammanhängande perioder med bara enstaka år av motsatta utslag 
framträder. Det gäller särskilt de goda skördeåren 1583-1595 och 1609-1620 
samt de svaga skördeåren 1596 till 1603. Trenduppskattningarna i diagram-
met visar en tydlig cyklicitet med två fullständiga cykler som sträcker sig i 
stort sett över två decennier vardera. Den första cykeln från svaga till goda 
skördar har vi under 1570 och 1580-talen, med en övergång från negativa till 
positiva värden åren 1583-84. Den andra cykeln omfattar grovt sett tiden 
från 1590-talets mitt till 1620, med en övergångsperiod 1604-1608. Under-
sökningens sista år ser ut att inleda en ny cykel med start i en övergång till 
negativa värden mellan åren 1620 och 1621. 

Styrkan i diagram 11a är det uteblivna bortfallet i form av år som helt 
saknar skördeindikationer. Priset som betalats är å andra sidan den stora 
variationen i styrkan, karaktären och den geografiska spridningen av indika-
tionerna. Dessutom vilar det aggregerade indexet ganska tungt på värden 
från de undersökta socknarna och häraderna på Södertörn. I diagram 12a-b 
har därför södertörnsstudien brutits ut ur det aggregerade indexet. Syftet är 
dels att se effekten av södertörnssocknarnas värden, dels att tentativt analy-
sera eventuella skillnader mellan de två geografiska nivåerna.  

Som framgår av diagrammen är det ganska många av de undersökta åren 
(28 år) som har belägg från bara en av de geografiska nivåerna, riket, och av 
dessa är 13 svagt belagda med högst 3 indikationer. Det innebär alltså att 
beläggen sammanfaller i drygt hälften av åren, vilket trots allt ger ett hygg-
ligt underlag för jämförelse mellan de båda geografiska nivåerna. En sådan 
jämförelse kan sägas i stort sett bekräfta resultaten från diagram 11a. De 
goda och de krisartade åren sammanfaller i många fall och periodiciteten i 
skördeväxlingarna är i huvudsak densamma. Indexen är relativt samvarie-
rande, om än med olika styrkegrader. Det är bara tre av åren (1568, 1589 och 
1610) som har direkt motsägande indextal, och två av dessa år är svagt indi-
kerade för riket utom undersökningsområdet (1568 3 indikationer, 1610 2 
indikationer). 
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Diagram 12 a-b. Skördeindex, aggregerat utom UO samt UO, 1566-1625 
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Den relativt höga frekvensen av svaga skördeindikationer vägs upp av mot-
svarande goda indikationer. Här har uppenbarligen funnits marginaler för 
periodisk lagring av spannmål. Problemet är emellertid att växlingen mellan 
goda och dåliga år måste ha varit oförutsägbar. Ibland slog skördarna åt ena 
hållet ena året och åt det motsatta nästa år. Än mer problematisk måste de 
sammanhängande åren av svaga skördar ha varit. Både 1596-1602 och 1621-
23 är perioder då jordbruket har varit problematiskt. Grupperingar, om än 
inte lika sammanhängande, av svaga år hittar vi även under 1570-talet och, 
fast sämre belagt, 1566-67. Däremot framstår perioderna 1583-95 och 1604 
till 1620 som relativt oproblematiska.  

Skördetrenderna är i diagram 12a, liksom i diagram 11 a, periodiska med 
en cyklisk tendens. Successiva nedgångar förbyts i uppgångar i en vågrörelse 
med bottennivåer omkring 1568/1573 och 1600. Toppar nåddes likaledes i 
approximativa 20-årsintervaller omkring 1584 och 1614/1618. Det är möjligt 
att cykliska klimatförändringar ligger bakom, men här är det nödvändigt med 
en uttalad reservation både för den relativt korta tidsperioden och för det 
bräckliga empiriska underlaget. 

Svängningarna i undersökningsområdets skördeindex framstår som mer 
markerade än rikets, vilket förklaras av den utjämning som måste bli följden 
när data samlas från ett större geografiskt område. Möjligen kan skillnaden 
också förklaras av att södertörnssocknarna som kustområde varit utsatt för 
starkare klimatsvängningar, men här måste en reservation läggas in och un-
dersökningens karaktär av pilotstudie understrykas. Man kan också iaktta en 
viss kronologisk förskjutning i cykliciteten mellan de båda geografiska nivå-
erna, men den dominerande bilden är en bild av samvariation. 

Slutsatser 
Södertörns kustland uppvisar utvecklingstendenser som tycks ha varit gans-
ka generella under det här skedet av den tidigmoderna perioden. Den perio-
dicitet och cyklicitet av skördeutfallet som kunnat spåras i materialet tyder 
på, med reservation för studiens pilotkaraktär, att större klimatsvängningar 
kan ha påverkat den lokala situationen. Cykliciteten i skördeutfallen rör sig 
över tidsperioder på i stort sett 2,5 decennier. Perioderna av svaga skördar 
kulminerade vid 1570-talets början och 1590-talets senare del. Goda år in-
träffade å andra sidan under 1580- och 1610-talen. Perioderna har varit mer 
eller mindre starkt präglade av svaga eller goda skördar, men tendensen till 
grupperingar av år med liknande skördeutfall är ändå tydliga. Det är främst 
den tydliga växlingen från svaga skördar ca 1595-1602 till goda skördar 
1603-1618 som tycks ha haft sin motsvarighet på makronivå. Detta skede 
beskrivs ofta i den klimathistoriska litteraturen som ett övergångsskede. 
Temperatursänkningar har således konstaterats i Schweiz, Danmark och 
England. Skottland hade en period på 1590-talet av svåra år för skördar och 
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boskap. Omkring 1600 har situationen ändrats. Den pågående glaciärexpan-
sionen avtar, krisåren i Skottland upphörde för en tid framåt och de konstate-
rade temperaturnivåerna under 1500-talets senare del växlade i mer gynnsam 
riktning vid 1600-talets början. 

Den övergripande cykliciteten och de ibland dramatiska kortsiktiga fluk-
tuationerna i rikets såväl som Södertörns skördeutvecklingen är svår att för-
klara, framför allt på grund av den mängd faktorer som kan ha påverkat ut-
vecklingen. Den metod som valts i den här undersökningen har givetvis sina 
metodologiska svagheter, men den har utformats för att så långt möjligt eli-
minera rena slumpeffekter och effekter av ojämnheter i det bevarade empi-
riska underlaget. Inget tyder heller på att det undersökta området drabbats av 
de för tiden närmast endemiskt pågående krigen i omvärlden. Eventuella 
krigseffekter har troligen bara fått indirekt verkan lokalt i form av ökat stat-
ligt pålagetryck på lokalsamhället. Epidemier kan ha slagit till under under-
sökningsperioden, dock återstår att fastställa hur sådana kan tänkas ha på-
verkat jordbruk och skördar. Normala epidemier slog ibland hårt mot lokal-
befolkningar, men effekterna blev oftast kortvariga och återhämtningen 
snabb. Inga av de här nämnda sociala orsakerna framträder som särskilt be-
tydelsefulla för Södertörn under den undersökta perioden. Min tentativa slut-
sats är att naturorsaker, i form av storskaliga klimatsvängningar, ger en bätt-
re förklaring till den konstaterade cykliciteten än samhälleliga orsaker. Där-
emot kan starka växlingar mellan enskilda år säkert förklaras av slump, käl-
lor, demografiska eller sociala händelser, särskilt i fall där olika belägg 
strider mot varandra.  

Svårigheten att ge en bestämd förklaring till skördevariationerna beror till 
syvende och sidst på att det undersökta källmaterialet inte direkt och enbart 
speglar klimatvariationer. I själva verkat kan det hävdas att det är en maktre-
lation som i stället avspeglas. I tiondelängdernas redovisningar av gårdar, 
tionden och befrielser döljer sig en varaktig men ojämn förhandlingsrelation 
mellan det lokala kustsamhället å ena sidan och staten å den andra. Kustbe-
folkningen i undersökningsområdet var en inkomstkälla för den svenska 
kronan. Bönderna tvingades ibland till anpassningar för att klara livsmedels-
behovet i hårda tider, men det är uppenbart att koncentrerade perioder av 
svaga skördar eller missväxter inte gick att möta inom ramarna för lokalbe-
folkningarnas planeringshorisonter. I och med framväxten av den starkare 
och byråkratiserade tidigmoderna statsapparaten uppstod en delvis ny situa-
tion. En dualistisk maktrelation mellan centralmakt och lokalsamhälle hade 
då skapats. Denna kunde innebära dels förmedlingar av det krav som cen-
tralmakten ställde på lokalsamhället, dels förväntningar från lokalsamhället 
att centralmakten skulle använda sina resurser för att mildra effekterna av 
felslagna skördar. Att hungerkatastrofer ändå slog till berodde på att den 
starkare staten trots allt inte var tillräckligt resursstark för att möta de riktigt 
omfattande klimat- och skördekriserna. Kronans upplevda eller verkliga 
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behov av resurser från lokalsamhället kom i konflikt med dess möjligheter 
och intresse av att mildra lokal nöd. 

I den här undersökningen framträder att antal år som utpräglade krisår, då 
kronans fogdar tvingats till förmedling av tiondebördan på ett eller annat 
sätt. Till de mest utpräglade krisåren hörde åren 1571, 1577 och 1597, samt i 
viss mån 1579 och 1602. Detta var år som ger starkt genomslag i materialet 
antingen som befrielser eller som kraftiga fluktuationer i antalet betalande 
gårdar eller som bådadera. Bakom de informationsfattiga siffrorna måste ha 
legat en verklighet som haft hotande drag för de människor som tvingats 
leva i den. Södertörns kustbönder, med havet i öster och inlandet i väster, 
hade tillgång till ett rikt spektrum av näringskällor, men likväl levde man 
under det ständiga hotet av ett nyckfullt klimat. Kungamakten, med sina 
lokala representanter, var den faktor i kustböndernas liv som kunde mildra 
eller förvärra situationen. Allt hängde på resultatet av en dialog som var 
långt ifrån symmetrisk i en värld av överhet och undersåtar. Bönderna levde 
i utsatthetens värld, en utsatthet som hade såväl sociala som naturliga dimen-
sioner. 
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Drömmar om kopparmalm i Österbottens 
kustområden under frihetstiden 

Av Kenneth Awebro 

Några utgångspunker – geologi, naturresurser och 
politik 
Om Sverige skall lyckas med att skapa ett långsiktigt ekologiskt uthålligt 
samhälle, måste ett geologiskt perspektiv tillföras i debatten och inom forsk-
ningen. En ekologiskt uthållig utveckling kan endast erhållas om man be-
traktar naturen i stort. När det gäller frågor kring omdaningen av den fysiska 
miljön har människan varit en betydande kraft – nya landskap skapas genom 
urbanisering, utvecklad infrastruktur, skogsbruk, jordbruk och inte minst 
gruvaktiviteter och brytning av sten, sand, lera och torv. Geologin – kunska-
pen om hur framför allt berg, jord och grundvatten har bildats, samverkat 
och åstadkommit en ibland ändlig naturresurs –lär oss också att förstå män-
niskans ingrepp i naturen och ger därmed också ett perspektiv på förutsätt-
ningarna för olika historiska skeenden.1  

Geologin är nödvändig för att kunna analysera lokalt resursutnyttjande. 
Detta synsätt ingår i projektet ”Förmoderna kustmiljöer” och dess övergri-
pande teori om att mänskliga attityder och föreställningar möter sociala 
strukturer och naturliga processer i ett historiskt förlopp. Metaller finns näs-
tan överallt i berggrunden. Det är dock svårt att veta var det är värt att utvin-
na dem ur berget. En bergart kallas malm när koncentrationen av metall är 
tillräckligt hög för att det skall vara lönsamt att bryta den. I äldre tider kräv-
des höga koncentrationer av malm för att brytning skulle kunna ske – men 
inte alltid så stora mängder för att brytning skulle initieras. 

   Föreliggande studie behandlar ett antal försök att under 1720-talet eta-
blera en bruksrörelse i Österbotten, baserad på inhemsk kopparmalm och de 
geologiska och politiska förutsättningarna för detta – och något om bruks-
etablerandets förhistoria, händelseförlopp och betydelse i ett politiskt sam-
manhang. Ett övergripande synsätt har varit att sätta in fyndigheterna i ett 

                               
1 The importance of a basic geological perspective in Society, s 1 ff. Grundvatten av god 
kvalité.  – Ett tack till statsgeolog Karin Grånäs, SGU, för värdefulla upplysningar. 
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geologiskt perspektiv – alltså frågan om en tillgänglig naturresurs och dess 
här grundläggande betydelse för en historisk process. Geologiska frågor och 
perspektiv på denna aspekt av tillgängliga naturresurser beaktas knappast 
inom den historiska forskningen, men inom delar av den industrihistoriska 
forskningen har dock detta påbörjats.2  

Det har på senare år alltmer framhållits som nödvändigt med en utökad 
geologisk kunskap i samhället och det är viktigt att den insikten också får 
betydelse för historisk forskning. Inom den forskningen har tidigare framhål-
lits att det inte finns någon möjlighet att utifrån kunskap om malmgångarnas 
struktur och uppträdande, med säkerhet kunna sluta sig till om det finns 
malm tillräcklig för långvarig brytning. Detta gäller i viss mån fortfarande, 
men naturligtvis ännu mer under det tidiga 1700-talet.3  

Under senare delen av 1600-talet fortsatte expansionen av nya bruk i det 
svenska riket, där högadeln och rådsaristokratin mycket aktivt deltog i eta-
blerandet av nya bruk, främst inom järnhanteringen. Expansionen skedde till 
stor del från de stora handelshusen i Stockholm, där många av storköpmän-
nen av svensk eller utländsk härkomst uppträdde som bruksägare och/eller 
förläggare till bruken. Denna grupps politiska och ekonomiska ställning eli-
minerades till stor del genom Karl XI:s reduktion som också banade väg för 
en byråkrati av frälse och ofrälse ämbetsmän i konungens tjänst.4 Historikern 
Rita Bredefeldt menar att det lägre borgerskapet bland rikets bruksägare 
hade minskat fram till 1695. Prospekteringarna i Finland strax före och efter 
det Stora Nordiska kriget visar dock att det var projekt i huvudsak stödda av 
personer tillhöriga borgerskapet – och ofta det lägre borgerskapet.5 

I centrum för framställningen om jakten på lönande kopparfyndigheter i 
Österbotten återfinns handelsman Claes Berg och greve Wilhelm Douglas 
och etableringen av Gambergs kopparverk.6 I vilket större historiskt sam-
manhang ingår prospekteringarna där under frihetstidens första år? Det histo-
riska förloppet är intressant, eftersom det belyser de ekonomiska och politis-
ka satsningarna som gjordes vid denna tid, men också förhållandet mellan 
och inom rikets olika stånd – främst adeln och borgerskapet. 

Österbotten är fattigt på mineral och någon egentlig mer omfattande 
brukshantering har därför inte förekommit under historisk tid. Även när det 
gäller tillgång på råmaterial för den äldre järnframställningen har länet varit 
fattigt. Sjö- och myrmalmsfyndigheter har knappast funnits. Endast ett par 
tre järngruvor från 1600- och 1700-talen är kända i denna del av landet och 
fynd av ädlare metaller var ännu mer sällsynta.7 

                               
2 Awebro 1986, s 6f. 
3 Awebro 1989, s 65.  
4 Nergård 2001, s 282. 
5 Se Bredefeldt 1994. 
6 Gamberg är också möjligen Finlands äldsta kopparverk – även om verksamheten var obetyd-
lig. 
7 Tegengren 1928, s 256. 
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Forskningsläget är av begränsad omfattning när det gäller kopparhanter-
ingen i Österbotten, men vissa nedslag i litteraturen torde dock förtjänas att 
nämnas i detta sammanhang. Enligt Nordisk familjebok har man funnit kop-
parmalm i Kuusamo och Iinattivaara, där det under senare tid också skulle ha 
bearbetats en gruva.8 Viktigast i detta sammanhang är Helmer Tegengrens 
artikel om bergshanteringen i Österbotten, från vilken flera viktiga fakta har 
kunnat hämtas.9 I Finlands historia del 2 talas om att malmletningen i landet 
var intensiv under 1720- och 1730-talen, särskilt i Österbotten, men fram-
gången var begränsad. De finländska bruken i söder fick även i fortsättning-
en lov att importera malm och då i huvudsak från Utö gruva i Stockholms 
skärgård.10  

Finland och Österbotten – ett bergshistoriskt perspektiv 
Bergsbruket i Finland har anor tillbaka till den svenska tiden och den första 
gruvan i Finland upptogs troligen på 1530-talet. En särskild bergmästare för 
Finland tillsattes 1638. På 1610-talet bröts järnmalm i Ojamo gruva i Lojo 
och Nyland och tackjärn framställdes i en masugn och en hammarsmedja vid 
Svartå. Landets andra järnbruk byggdes vid Antskog i Pojo omkring 1630 
och grundades på inhemsk råvara. Bergmästare Karl Billsten lät 1648 bygga 
Fagerviks bruk, men insåg redan då att den mängd malm som fanns var otill-
räcklig. Detta förhållande gällde även för Peter Thorwöste som 1649 sökte 
privilegium för Fiskars bruk och manufakturverk i Pojo som därmed blev 
Finlands femte järnbruk. Här sägs uttryckligen att det på platsen skulle för-
ädlas svensk malm. Även om det inte fanns gott om inhemsk malm, så exi-
sterade annat som gjorde att bergshanteringen under långa tider blev landets 
viktigaste industri – nämligen tillgång på bränsle och vattenkraft.11  

Stormaktstiden innebar expansion, organisation och förnyelse för den nya 
svenska stormakten. Satsningarna på bergshanteringen i Finland kom att 
förläggas till kusttrakterna, eftersom det då kunde sörjas för tillförsel av 
svensk malm över Bottenviken. Under den tid som Finland var en del av 
Sverige gynnades bergsbruket tidvis starkt av kronan – särskilt under senare 
delen av 1600-talet.12 Intresset tilltog mot slutet av seklet. Detta framgår 
tydligt i bergskollegiets brev till den nye landshövdingen i Åbo och Björne-
borgs län Lorentz Creutz år 1675 som också själv var bruksägare. Denne fick 
nämligen förena posten som landshövding med uppdraget att vara vice-
president i bergskollegium. Creutz skulle under året sammankalla alla bruks-

                               
8 Nordisk familjebok, 34, s 197. 
9 Tegengren, 1928. 
10 Finlands  historia, 2, s 370. 
11 Finlands metallindustri ... 1938, s 7 f. 
12 Uppslagsverket Finland, 1, s 108 ff 
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förvaltarna för att undersöka brukens beskaffenhet, drift och om de nya 
skärpningarna var lönande.13 

Järnframställningen fick trots de naturliga begränsningarna tidigt en stor 
omfattning i Finland, men var nästan helt inriktad på järnmalm. I början av 
1690-talet fanns det åtta masugnar, 15 stångjärnshammare med 29 härdar, 
samt en stålhammare och dessutom fanns det på sex olika ställen manufak-
tursmedjor. Visst hopp fästes vid denna tid på ett ”silverstreck” – alltså ett 
fynd av silvermalm - i Nylands län, men detta kom inte att infrias.14 Det före-
faller som om bergmästare Starmans auktoritet gentemot bruksägarna under 
1680- och 1690-talen var begränsad – särskilt gällde detta hammarskattens 
inlevererande till kronan.15 

Vid tidpunkten för det Stora Nordiska Kriget i början av 1700-talet fanns 
sex masugnar, tolv stångjärnshammare och tjugotvå härdar och sju manufak-
turverk i gång. Vid samtliga dessa anläggningar avstannade verksamheten 
under den ryska ockupationen och endast med stora svårigheter kunde pro-
duktionen återupptas när freden väl kom.16 

Först i mitten av 1700-talet etablerades det som ibland brukar betecknas 
som Finlands första ädlare bergverk – alltså gruva med tillhörande föräd-
lingsanläggning. Orijärvi lydde från 1762 under Fiskars bruk, men nedlades 
1882 på grund av låg malmhalt. Malmen smältes vid Kärkälä till råkoppar, 
som under den första tiden skeppades till Sverige för vidare förädling. Under 
senare tid kom den dock att renas eller garas vid Antskog och Kärkälä gar-
verk och smidas till plåt på Fiskars bruk.17 Andra koppargruvor kom att be-
arbetas under 1800-talet, men med skiftande resultat. Redan 1811 bröts 
malm i koppargruvorna vid Eno kapell, något som återupptogs mot mitten av 
seklet. Tenn- och kopparfyndigheterna vid Pitkäranta by i Viborgs län väckte 
stora förhoppningar under 1830-talet. År 1841 fanns fyra kopparsmältverk 
och en kopparhammare i Finland.18 Tillverkningen av råkoppar år 1861 upp-
gick till 1021 pund, vilket inte är särskilt mycket vid denna tid. Fynden av 
Orijärvi och Pitkäranta väckte stora icke infriade förhoppningar – särskilt 
eftersom gruvorna låg så långt söderut att de vara av intresse för företagare 
från S:t Petersburg. Den prospekteringsverksamhet som bedrevs i Finland 
och som initierades av Nils Nordenskiöld från 1828 till mitten av seklet var 
fylld av grusade förhoppningar – bortsett från den sensationella fyndet av 
Outokumpumalmen.  

                               
13 Bergskollegium t. Creutz d. 12 jan. 1675. Bergmästarens ankommande brev. Bergsstyrel-
sens arkiv. RA-Fi. 
14 Relation 1691. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi. 
15 Starmans relationer 1689, 1691 och 1695. Bergmästarrelationer. Bergsstyrelsens arkiv. RA-
Fi.  
16 Finlands metallindustri ... 1938, s 9 f. 
17 Uppslagsverket Finland, 2, s 214f och 473. 
18 Finlands Allmänna Tidning 1841 nr 235. 
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Bruken i Österbotten bestod 1707 av två hamrar. Den ena stångjärns-
hammaren var byggd i Storkyro socken, där en kniphammare brukades till 
manufaktursmide. Den andra hammaren fick sitt första privilegium 1701 och 
hade utvecklats och var nu en fullständig stångjärnshammare. Till dessa 
hämtades järnmalm från Sverige, någon kopparmalm omtalas inte.19 

Det geografiska området för denna undersökning är i huvudsak södra de-
len av det dåvarande länet Österbotten (1634-1775) som tillkom på 1600-
talet och omfattade den norra delen av landet inklusive kuststräckan ned till 
Åbo och Björneborgs län. Österbottens län omfattade landskapet Österbotten 
och norra Tavastland. Från 1720-talet och framåt var folkökningen i Öster-
botten stor och detta tillsammans med de stora avstånden gjorde att år 1775 
delades länet i två: Vasa län och Uleåborgs län. Under den tid som denna 
studie behandlar existerade alltså ännu Österbottens län. Lappo stad – eller 
på finska Lapua – är en stad i södra Österbotten och ligger i det som numera 
kallas Vasa län. Lappo socken utbreder sig kring Lappo ås älvdal utmed en 
sträcka av omkring fyra mil. Den forna kyrkbyn är belägen där Lappo å från 
vänster upptar biälven Nurmonjoki. Orten Lappo är känd sedan 1375 och 
den blev kapell under Kyro storsocken senast 1555 och bildade egen försam-
ling 1581. Flera av klubbekrigets bondeledare kom från socknen som ödela-
des av trupperna efter nederlaget vid Nokia. Mellan åren 1641-1650 var 
socknen förlänad åt Jakob De la Gardie och åren 1652-1673 ingick den i 
Karleborgs grevskap där Pedersöre ingick.20  

Pedersöre – tidigare kommun i Vasa län – vid Bottenvikens kust var ett 
viktigt kyrkligt centrum med kyrka från 1300-talet. Den kom att 1950 inkor-
poreras med Jakobstad. I denna framställning blir den viktig, eftersom flera 
malmanledningar kom att lokaliseras där.21 

Några tidiga ansatser – och kapplöpning till Österbotten 
Rapporter om förhoppningsvis lönande malmfynd av ädelmetaller i Öster-
botten förekommer vid olika tillfällen mot slutet av 1600-talet – men de fles-
ta rapporterna rör ändå järnmalm. De visar dock att prospekteringen i länet 
nu höll på att ta fart. År 1690 kom två män vid namn Mårten Tomsson och 
Erik Isaksson resande till Stockholm. De hade tydligen i samarbete med 
någon som måhända hette Monie hittat malm – främst järnmalm – och de 
vände sig till bergskollegium och bad om någon ersättning för sitt omak. De 
hade några tämligen vaga planer på att inrätta ett bruk, eftersom förutsätt-
ningarna var så goda, ”så lära de och vara av många slags metall och efter-
som där i nejden en stark och god ström är, samt allestans omkring stor skog, 

                               
19 Starmans relation  år 1707. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi;  Hausen 1968, s 114 ff.  
20 Uppslagsverket Finland, 2, s 214 f. Österbottnisk årsbok 1998, s 16 ff.  
21 Svensk Uppslagsbok, 22, s 648. 
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så lär visserligen ett skönt bruk där kunna inrättas … (befolkningen var) 
villig att sina ägor där till upplåta, och önska gärna så väl som flere, att bruk 
upprättas där måtte”. Den insända suppliken var tämligen vag när det gäller 
platser och malm, men bergskollegium ansåg initiativet lovvärt. 

De prover som inlämnades hoppades Tomsson och Isaksson skulle inne-
hålla andra och mer värdefulla metaller än järn, men provresultaten blev en 
besvikelse. Proberingen visade endast på svavelkis. Detta eller pyrit är en 
kemisk förening mellan järn och svavel och innehåller alltså ingen koppar, 
men respengar fick de i alla fall.22  

En handling från 1727 gör det möjligt att med stor sannolikhet fastställa 
att det var Iinattivaara berg som det rörde sig om. Vid ett besök på den plat-
sen detta år fanns nedanför en äldre skärpning en tall med årtalet 1707 och 
två otydligt inskrivna namn. Det berättades att två soldater hade varit där och 
att det var dessa som hade gjort inskrifterna, men det har här inte med säker-
het kunnat klarläggas vilka dessa personer var. På en annan tall vid den östra 
skärpningen fanns också inristat årtalet ”1683” och möjligen bokstaven M 
med en prick över och tre streck och detta skulle då betyda på ”ryskt sätt” att 
det hade varit tre män där som följts åt och sökt efter malm – i detta fall är 
det troligen Mårten Tomsson och Erik Isaksson som avses och kanske den 
okände Monie. Om detta stämmer besökte de alltså platsen flera gånger och 
före den tidpunkt då de rapporterade om fyndet till bergskollegium år 1690.  

Platsen uppmärksammades tydligen också senare, nämligen år 1707. Un-
dersökningen i slutet av 1720-talet visade att det då fanns ett flertal skärp-
ningar och mindre gruvhål i närheten, så platsen hade varit föremål för tidi-
gare prospektering, men hade också belagts med arbete.23 

År 1699 hade två bönder från Österbotten Isaac Ihlken på Martilla gård i 
Kalajoki och Jacob Andersson Canainen i Salo socken gjort en anmälan om 
ett malmfynd i Kalajoki – detta fynd kom senare under 1720-talet att aktuali-
seras genom registratorn Hedengran. De sade sig ”ha upptäckt de metallber-
gen uti Kalajoki socken i Österbotten, som länge varit såsom under röt och 
svang, och givit därom relation, samt stenar till prov”.24 Jacob Andersson var 
timmerman och kom att under kriget bosätta sig i Stockholm. Då freden kom 
lät han hos bergskollegium år 1720 anteckna fyndet genom Ambrosius He-
dengran. Genom ett kontrakt i december 1722 överflyttades rättigheterna till 
Hedengran. I detta talades det om att fyndplatsen befann sig på södra sidan 
av det  s. k. Gunnarsberget i Kalajoki och gällde silvermalm. Troligen följde 
Jacob Andersson med till Österbotten sommaren 1722 och utvisade fynd-
platsen. De prover som Hedengran inlämnade var mycket lovande och höll 
en hög silverhalt. Bergmästaren Festing fick också order om att nästkom-

                               
22 Bergskollegium till Kungl. Maj:t d. 10 sept. 1690. RA. – Stavningen i citat har i denna 
studie moderniserats något.  
23 Bergmästarrelation i koncept d. 15 nov. 1727. HLA. 
24 Tegengren, 1928, s 268. 
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mande sommar besiktiga fynden. Inför dessa lovande utsikter ångrade Jacob 
Andersson att han överlåtit sina rättigheter till Hedengran och förklarade i ett 
brev till bergskollegium att han svikligen förts till en krog i Stockholm, där 
han så grundligt trakterats med vin att han i berusat tillstånd undertecknat 
överlåtelsehandlingen. Han sade också att Hedengran var i ”ett så slätt och 
ringa tillstånd” att han inte skulle kunna skaffa fram några bolagsmän som 
hade kapital. Nu hade Andersson kontaktats av andra som erbjöd bättre vill-
kor och han var således den person som bergskollegium borde satsa på. Be-
skyllningen om att han var en man med bristande resurser tillbakavisades av 
Hedengran som lyckades bilda ett bolag bestående av inte mindre än 14 äm-
bets- och handelsmän i Stockholm, bl. a. räntmästaren Daniel Lagersparre, 
auskultanten i bergskollegium C. G. Danckward, N. Porath, B. Veduvar, J. 
Dobbin och Mårten Thalijn. Genom bergmästare Schnachs förmedling hade 
de lyckats tinga en ”förståndig gruvkarl” från Salberget som skulle resa till 
Österbotten, utstaka strecket och ta malmprov.25 

Detta initiativ var inte det enda. Strax efter år 1700 tilltog intresset för 
gruvarbete i Österbotten. Bruksförvaltaren Petter Heijke fick 1703 ett privi-
legium för att flytta en masugn från Orisbergs bruk i Storkyro socken till 
Kimo by i Vörå socken och där inrätta en stångjärnshammare med två härdar 
och en knipphammare. Bergmästare Starman gjorde en undersökning och 
fann att tillgången på skog var god och dessutom underlättade en flyttning 
transporterna till bruket – antagligen avses främst utnyttjandet av vattenvä-
garna.26 

Intresset för bergsbruk i Österbotten förefaller ha återupptagits nästan 
omedelbart efter att ryssarna hade försvunnit, trots de svåra förhållandena i 
Österbotten. Gamla Karlebys borgerskap anhöll 1722 – med hänvisning till 
en resolution från 1675 – om rätt att upptaga bergsbruk på stadens område – 
om något sådant skulle bli aktuellt. Svaret blev naturligtvis att detta stod dem 
fritt, men det är svårt att värja sig från misstanken att staden här försökte 
säkerställa sig någon annans malmletning inom området.27 Intressant som 
bakgrund för denna studie är också att 1721 fick Jacob Andersson Cainanen 
– som kanske inte var en så enkel man som det först kan förefalla, eftersom 
han tidigare hade varit borgare i Brahestad – en mindre belöning för sina 
framvisade silvermalmstenar från Gunnarsberget i Kolajoki socken i Öster-
botten.28 
 

                               
25 Tegengren, 1928, s 268 ff. 
26 Privilegium  d. 5 maj 1703. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi. 
27 Bergskollegium till Kungl. Maj:t d. 11 okt. 1722. RA. 
28 Bergskollegii prot. d. 19 jan. och 15 april 1721. BKA. RA. 
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Kriget, Stockholmsköpmännen och de finska bruken   
Åren 1713-1714 återupptogs den ryska offensiven i Finland och de svenska 
stridskrafterna visade sig vara för svaga och splittrade för att kunna bjuda 
effektivt motstånd. Åbo erövrades 1713. Efter ett nederlag vid Storkyro i 
början av 1714 utrymde den svenske överbefälhavaren hela Finland utom 
Österbotten och i slutet av detta år gick även detta landskap förlorat.  

Joa bruk blev det första som föll för fienden och ägaren flydde redan 
1703. Drygt tio år senare flydde ägaren till Fiskars bruk. Vid sin återkomst 
tio år senare fann denne bruket fullständigt förstört, samt ”större delen av 
folket skingrade, döda eller som fångar bortförda”. Ännu 1726 hade ägaren 
Torwöste inte kunnat göra något, eftersom han ”av fiende och flyckt (är) så 
utblottad”.29 Svartå och Koskis bruk uppehöll en sporadisk tillverkning för 
ockupationsmaktens behov, men Fiskars, Antskog, Billnäs och Fagervik 
lades till största delen i ruiner. Några av Fiskars bostäder räddades från för-
ödelsen och det berodde kanske främst på de baltiska handelsmän som bodde 
där och gjorde affärer med ryska arméns högkvarter i Pojo.30 

Allt eftersom den ryska ockupationsmakten lade en allt större del av Bal-
ticum och Finland under sig ökade antalet flyktingar som tog sig västerut. 
Först kom ingermanländska borgare, ämbetsmän och officersfamiljer, sedan 
ståndspersoner från det svenska Karelen och slutligen från hela Finland. 
Stockholmstrakten och norrlandskusten svämmade över av flyktingar som 
mer eller mindre utblottade kommit över från Finland. Från Österbotten 
flydde landshövding Lorentz Creutz med en stor del av sin kanslipersonal, 
eller närmare 40 stycken av landsstatstjänstemännen. Av stadsadministratio-
nen i Österbotten flydde 34 personer. Prästerna flydde också tämligen all-
mänt. Vid ryssarnas anfall hade professorn i Åbo Patrik Tigerstedt nyligen 
blivit kyrkoherde i Jakobsstad och Pedersöre, men han övergick strax däref-
ter till en kyrkoherdetjänst i Härnösands stift. Efterträdaren Eric Fant åter-
kom från flykten 1722 om våren, då många återvände från Sverige. Den 
ryska ockupationen medförde att södra och mellersta Österbotten ödelades i 
syfte att eliminera risken för svenska angrepp norrifrån på de ryska trupperna 
i Finland. Här mötte också Ryssland ett starkt motstånd bland befolkningen. 
Omkring 5 000 människor – män, kvinnor och barn – tvångsförflyttades från 
Österbotten till Ryssland. Efter freden i Nystad 1721 återvände en del av 
flyktingarna till Finland, men många av de tjänstemän, präster, borgare och 
godsägare som lämnade landet kom aldrig tillbaka.31 

Intressant i detta sammanhang är att de västliga länen med Österbotten 
1717 ställdes under rysk civilförvaltning. Generalguvernör blev den trettio-
årige greve Gustaf Otto Douglas som var en av Karl XII:s livdrabanter – och 
                               
29 Minnesblad ... 1899, s 20 f. 
30 Carlson, 1999, s 41. 
31 Tarkiainen, 1990, s 247-257. Finlands historia, 2, 306 ff. W. G. Lagus samling  XIV. RA-
Fi. 
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vars bror Wilhelm kom att bli en av huvudpersonerna när det gällde sats-
ningarna i Österbotten. Gustav Otto Douglas hade tillfångatagits vid Poltava 
och därefter hade han stadd i penningknipa övergått i tsarens tjänst 1717. 
Han strävade efter att vara sina nya herrar till lags och som överlöpare och 
förrädare möttes han av förakt. För hans egen karriär var sidbytet lönande 
och han blev 1721 guvernör över Estland32 Det förefaller dock som om av-
skyn mot de personer som kan karakteriseras som kollaboratörer inte alltid 
var så utbredd och många kunde fortsätta sina karriärer i Finland efter krigs-
slutet.33 

Även i Sverige kom det Stora Nordiska Kriget att allvarligt skada bruks-
rörelsen, men den återhämtade sig ändå ganska snabbt. Detta gäller inte i 
samma utsträckning för Finland och det är nog ingen överdrift att säga att 
den första tredjedelen av 1700-talet var en förlorad tid för den finska bruks-
näringen. Utmärkande för järnhanteringen i 1700-talets Finland, blev att de 
flesta bruk kom att ägas av personer som på ett eller annat sätt tillhörde 
Stockholms köpmannaklass och detta blev också gällande för den komman-
de satsningen i Österbotten.34 

Kriget hade som redan nämnts medfört en fruktansvärd förödelse för Fin-
lands järnbruk. Ett antal åtgärder vidtogs efter fredsslutet 1721 för att hjälpa 
upp bergshanteringen. Bergmästaren Starman – som fick sin första fullmakt 
redan 1679 - överlevde kriget, men var gammal, fattig och sjuk och därför 
förordnades i maj 1722 aktuarien Johan Festing till vice bergmästare i Fin-
land och från slutet av året till ordinarie innehavare av tjänsten med order om 
att efter sin ankomst till Finland skaffa sig underrättelser om näringens till-
stånd. Under sommaren 1722 besökte Festing bruken och kunde redan i no-
vember rapportera om deras ”slätta tillstånd”. Intresse fanns också för de 
ädlare malmerna. År 1722 besiktigade Festing Ojala silvermalmsstreck som 
generallöjtnant Cronberg hade angett skulle finnas på Koskis bruks ägor, 
men detta var inte av något värde.35 

Även ett utplundrat bruk hade ett visst värde, nämligen de givna privile-
gierna. Enligt merkantilismens idéer strävade staten med alla till buds ståen-
de medel att undvika överproduktion som skulle medföra större utbud och 
fallande priser och dessutom högre kostnader på grund av konkurrens om 
råvarorna. I många fall var köp av outnyttjade privilegier en utväg för kapi-
talstarka företagare att öka sin omsättning, men sådant kapital fanns inte i 
Finland. Flera av de finska bruken kom därför att falla i händerna på köpmän 
från Stockholm. Redan 1723 köpte bröderna Hising bruken Fagervik, Billnäs 
och Skogby av arvingarna till Carl Billsten d. y. Fiskars och Antnäs såldes 
först 1731 till John Montgomerie som var av skotsk härstamning och verka-

                               
32 Den svenska historien, 8, s 92 f. Lewenhaupt, 1920, s 148. 
33 Svenska Österbottens Historia, 1, s 98 f. 
34 Nikander, 1929, s 43. 
35 Bergskollegii  prot. d. 3 nov. 1722. BKA. RA. Almquist, 1909. 
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de som köpman i Stockholm. Äktenskapet med det förmögna kommerserå-
det Robert Campbells dotter var inte utan betydelse. Genom köp av Herrängs 
gruva norr om Ortala skaffade han sig tillgång till egen malm.36 

Prospekteringen uppmuntrades genom att Festing 1724 begärde att bergs-
kollegium skulle tillskriva biskoparna och konsistorierna i Finland för att 
genom prästerskapet uppmana bönderna att leta efter nya malmfyndigheter. 
Nya malmfynd skulle också anmälas direkt till prästerna.37 En annan satsning 
som också gjordes 1725 på initiativ av Festing var rekryteringen av en 
malmletare. Detta behov hade också påpekats av den av ständerna tillsatta 
kommissionen för Västra Finland (Åbo, Björneborg och Tavastehus län) 
som ständerna tillsatte 1723 för ”att undersöka och avgöra varjehanda för 
landets och dess inbyggares uppkomst och förkovran angelägna mål och 
ärenden”.38  

Det kom dock att dröja ända till maj 1725 innan Kungl. Maj:t kunde be-
sluta om några mer allmänna åtgärder för att hjälpa de finska bruken ur deras 
ödesmål. Brukens ägare hade förtvivlat berättat om hur ruinerade deras järn-
bruk nu var och kronans skatt skulle också kunna bli betungande - närmast 
förödande. Då utfärdades ett kungligt brev som tillerkände bruken åtta fri-
hetsår för ordinarie och extraordinarie skatter, räknat från början av 1724, 
förutom ett antal andra förmåner. Viktigt här var frihet från tionde och ham-
marskatt.39 

Det förefaller som om möjligheten att inom Finland erhålla pengar till 
brukshantering i varje fall blev möjlig efter mitten av 1700-talet. Det lycka-
des nämligen för bergsfogden Johan Adolf Liljeqvist 1762 att i ett bolag 
samla bruksfolk och handelsmän för att bearbeta Orijärvigruvan – eller som 
den till en början kallades Liljegruvan. Den första perioden av frihetstiden 
var dock kapital från Sverige oundgängligt för att investeringar i bergsbruk 
skulle kunna ske.40 

Österbotten efter kriget 
Efter kriget och ockupationen – ryssarna lämnade Finland på hösten 1721 - 
var Österbotten illa åtgånget – antalet personer som deporterades av ryssarna 
har redan nämnts. Här skall endast ytterligare några exempel lämnas som 
belyser situationen och då särskilt den åderlåtning som skedde av befolk-
ningen. Antalet personer som dödades i Pedersöre socken sedan 1714 upp-
gick enligt kyrkoräkenskaperna till 379 stycken. Till detta kommer 36 perso-

                               
36 Nikander, 1929, s 44. 
37 Bergskollegii  prot. d. 10 april  1724. BKA. RA. 
38 Bergskollegii  prot. d. 15 nov. 1725. BKA. ÄK 128. RA. 
39 Bergskollegium till Kungl. Maj:t d. 15 juni 1726. RA 
40 Om Orijärvi koppargruva 1863. Manuskript. Allmänna serien. Finska Vetenskaps-
Societeten. RA-Fi. 
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ner i Jakobsstad och 29 vid Lappojärvi kapell. Åtskilliga av de barn och 
vuxna som fördes bort återkom aldrig.41 

Den 1720 utnämnde nye landshövdingen Reinhold Wilhelm von Essen 
skrev strax därpå till Kungl. Maj:t att endast 745 mantal var ”någorlunda 
bebodde”, medan 1 188 ”änteligen ryka” och 1 019 mantal var helt öde. Från 
västkustens städer hade en stor del av befolkningen flytt. Jakobsstad brändes 
av ryssarna 1715 och i Gamla Karleby sades att det vid krigsslutet endast 
fanns 23 beboeliga gårdar. Tillståndet var något bättre i Vasa, där drygt hälf-
ten av gårdarna ännu fanns kvar, men invånarantalet hade sjunkit från 5 000 
till 1 300 personer. Brahestad och Uleåborg var nästan totalt förstörda. Essen 
begärde omedelbart direkt hjälpsändningar av spannmål, främst till utsäde, 
för den utblottade befolkningen.42  

Då freden kom saknades både kunniga arbetare och kapital för att sätta 
bergsbruken i stånd. Stockholmsföretagare som John Montgomerie och brö-
derna Hising var dock som redan nämnts villiga att etablera sig i Finland. 
Arbetare importerades från Sverige. Bristen på malm var ett stort problem – 
och nu ser ett projekt dagens ljus som lovade att förse Österbotten med kop-
parmalm.43 

   Mönstret av köpmän från Stockholm som intresserade sig för de finska 
bruken är också tydlig, när det gäller initiativet till ett projekt som syftar till 
att etablera ett kopparbruk i Österbotten – trots att förhållandena där måste 
karakteriseras som extremt oförmånliga, med tanke på krigets härjningar. 
Här saknades nämligen både kapital och arbetskraft. 

Handelsmannen Claes Bergs initiativ 1722 
Den som stod i spetsen för ett projekt att utnyttja de nya malmfyndigheterna 
i Österbotten var handelsmannen Claes Berg. Mycket lite är känt om hans 
bakgrund. Han kom ursprungligen från Sveriges forna baltiska provinser. 
Under det Stora Nordiska kriget flydde han från Nyenskans – detta bör alltså 
ha skett omkring 1703. Han tvingades att där och sedan i Karelen, Estland 
och Livland lämna all sin egendom, troligen skedde detta sju år därefter.44  

I början av april 1722 vände sig Berg och handelsmannen Måns Henricus 
Wahlberg från Norrköping till bergskollegium i Stockholm, i varje fall Berg 
var personligen närvarande. De berättade att de långt tidigare – antagligen 
strax innan den tid då Finland var ockuperat av ryska trupper, på åtskilliga 
ställen hade hittat silvermalm och också inlämnat prov på detta. Riksrådet 
greve Falkenberg hade då förbjudit dem att säga något om fyndet just på 

                               
41 W. G. Lagus samling XIV. RA-Fi. 
42 Finlands historia, 2, s 331 f. 
43 Finlands historia, 2, s 370 f. 
44 Bergskollegium  till  Kungl. Maj d. 15 juni 1725. RA. 
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grund av det ryska infallet och de oroliga tiderna. Det förefaller också som 
om själva proven hade gått förlorade under krigsåren och flykten undan de 
ryska trupperna. Nu ville de åter bege sig till Österbotten för att återfinna 
platserna och skaffa sig nya malmprov. De begärde ett resepass, så att ingen 
skulle kunna hindra dem och de ville också ha garantier för att deras rättig-
heter framdeles inte skulle trädas för när.45  

Några dagar senare inkallades Berg och tillfrågades om han inte kunde 
vara mer precis när det gällde platserna där dessa prov hade tagits. Vad han 
hade sagt var att platserna låg någonstans mellan Jacobsstad och Åbo i Ös-
terbotten, men detta ville han inte säga något närmare om förrän malmpro-
verna hade inskickats.46 Några månader därefter inlevererades dock åtskilliga 
malmstycken som skulle vara tagna vid Kalajoki och Willajoki i  Gamlakar-
leby och från Lappo socken och – som det sades – tagna i rena vildmarken 
omkring 8 till 14 mil från städerna. Positivt var att fyndigheterna var omgiv-
na av stora skogar och därför var lämpliga som centrum i en kommande 
bruksrörelse. Det förefaller som om Wahlberg på försommaren 1722 hade 
begett sig upp till Österbotten och under några månader letade efter silver-
malm och antagligen är det i samband med detta som fyndet av kopparmalm 
gjordes. Nu ville de ha tio års frihet från alla utskylder, eftersom de tänkte 
påbörja arbete på denna plats. Bergskollegium lät undersöka proverna. De 
kom från Lappo socken och Rendola by, Storkyro socken, Kiällari socken 
och Rotsassa by, från Wafarari socken, Gamlakarleby socken och Wattilajo-
ki, Jelmola socken och Kiärrkala ägor. Flera av proverna innehöll inget av 
värde, men bergskollegium ställde sig ändå positiv och de fick tillstånd att 
fortsätta undersökningarna med förhoppning om goda fynd framöver.47 Det 
är tydligt att Bergs prospektering var tämligen omfattande trots magra resul-
tat från början och fortsatte, ”för att ej släppa ett sådant ädelverk handlöst”, 
utan ”med tiden kunna (det) Kungl. Maj:ts och Riksens inkomster förme-
ra”.48 

Året därpå kunde Berg meddela att han efter stora kostnader och mödo-
samma resor nu hade funnit kopparmalm i Lappo socken och Kuortane ka-
pellförsamling. Han hade dessutom redan skärpt på tre ställen förutom själva 
gruvan. Fem provstenar skickades till Stockholm för undersökning. Nu be-
hövdes en smälthytta så att arbetet kunde komma igång på allvar. Läget var 
något bekymmersamt, eftersom Berg inte längre hade någon medintressent – 
antagligen var den förut omnämnde Wahlberg inte längre intresserad av pro-
jektet. Ett kungligt privilegium var högeligen av nöden, så att inte bönderna 
förstörde den tillgängliga skogen omkring gruvan med sitt tjärbrännande. Nu 

                               
45 Berg och Wahlberg t. bergskollegium 1722. Brev och suppliker. Hvdser. BKA. RA. 
46 Bergskollegii prot. d. 26-27  april  1722. RA. 
47 Tegengren, 1928, s. 259 ff. - En förteckning från september 1722 innehåller sex mineral-
prov som var tagna i Österbotten och främst då Lappo socken. Bergskollegii prot d. 5 okt. 
1722. BKA. RA. 
48 Tegengren, 1928, s 261. 
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behövdes handräckning av en bergmästare för att fastställa den bästa bruks-
lägenheten av några tänkbara platser.49 

Berg refererade 1724 till diskussionerna två år tidigare och den tillåtelse 
han fick att bearbeta några malmstreck i Österbotten som då inte verkade 
vara av något värde. Tonläget är nu ett annat. Här anförs att letandet äntligen 
hade gett ett gott resultat; nu fanns lovande prover som innehöll både koppar 
och silver. För att bestyrka sitt påstående inskickades dessutom två attester 
med ansökningen, underskrivna av välkända bergsmän. Vid Kungliga Myn-
tet proberades en gråaktig blände som innehöll silver – två lod silver på 
centnern och kopparmalm som innehöll som mest 27% koppar. Anders Swab 
i Falun hade låtit kallrosta kopparmalmen åt Berg och resultatet anges som 
ganska hoppingivande. 

Nu ville Berg alltså få ett privilegium och hänvisade till bergsordningen 
och det nyligen publicerade plakatet om friheter och förmåner för de perso-
ner som i riket eller dess provinser uppvisade några malmstreck och ämnade 
starta bergverk. Detta var ett angeläget område vilket framgår av förordning-
en som utkom i augusti 1723, efter diskussioner på riksdagen samma år. Den 
är mycket tydlig; ”De som i Norrland, Lappmarken eller Finland bergverk 
upptäcka eller inrätta vilja, njuta, förutan de redan nämnda förmåner, jämväl 
flera frihetsår, allt som bruket i anseende till dess mindre eller mera svårig-
heter och avlägsenhet, samt därigenom förorsakade omkostnader”. Mot den 
bakgrunden hade det varit svårt att neka Berg det begärda privilegiet, efter-
som initiativet till stor utsträckning gick tillbaka till bergskollegium och 
avsikten var att främja bergshanteringen i riket. Berg hänvisade direkt till 
plakatet, men underströk också att Österbotten låg avlägset till och det var 
svårt att få dit kapital för satsningarna. Platsen låg långt borta från en existe-
rande bergslag, men på kronans enskilda mark, så ingen enskild person skul-
le komma att lida någon skada. Bergskollegium borde också ”frikalla den 
skog, som till detta verk gränsar, varom jag uti så mycket större förtröstan 
lever, som Österbotten längst för detta för en bergslagsort är av höga Över-
heten förklarat”.50 Avsikten är nu mycket tydlig – att med de nyss gjorda 
kopparfyndigheterna skapa en bruksrörelse i länet. 

När bergskollegium några dagar senare behandlade ansökningen hade 
proberkammaren redan låtit undersöka malmproverna. En del bestod av 
oduglig kis, medan andra hade en kopparhalt på mellan fyra, sex och i bästa 
fall 27% koppar. Berg berättade att själva strecket som i början endast hade 
varit 1/4 aln brett senare utvidgade sig till två alnars bredd och såg lovande 
ut. Nu hade han använt en del pengar på bearbetandet och flera av hans me-
dintressenter - kanske fanns det nu någon eller några personer - var också 
intresserade av att satsa sina pengar i Österbotten. Visst framhölls det som 

                               
49 Berg t. bergskollegium 1723. Brev och suppliker. Supplementserien. BKA. RA.   
50 Berg t. bergskollegium d. 13 jan. 1724. Brev och suppliker, Hvdser. BKA. RA. Svenska 
riksdagsakter. Ser. 2. 1719-1800. 1. s 319. Placater. I. s 317 ff. Tegengren, 1928, s 261. 
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något bekymmersamt att en besiktning inte hade genomförts av bergmästa-
ren, men sådana här satsningar låg i hela rikets intresse, så Berg skulle få sitt 
privilegium och bergmästaren i Finland, Johan Festing, skulle få order att 
snarast bege sig till gruvan för en ordentlig undersökning.51 Här åberopas 
också häradshövding Jonas Molins attest om att malmen tilltog och utvidga-
de sig på djupet. Berg skulle komma överens med bönderna om skogen. Med 
hänvisning till det kungliga plakatet den 27 augusti fick han medgivande om 
att inrätta en provsmälthytta i Kuortane.52 Några dagar därpå fick Berg också 
formellt tillstånd om att utnyttja den skog som fanns i närheten och bygga en 
provsmälthytta på en lämplig plats.53  I privilegiebrevet talas om att malm-
strecket låg mellan Rasula och Seppälä hemman och var vid ytan endast en 
fjärdedels aln brett.54  

Viss tveksamhet kan dock förmärkas i Stockholm. Bergsrådet Cederstedt 
ansåg verksamheten berömlig, men det var dock vanligt att först göra en 
ordentlig undersökning innan ett privilegium kunde beviljas. Berg tillfråga-
des om han var villig att satsa sina egna pengar och detta var han villig till 
och nämnde då också att den tilltänkta smälthyttan skulle användas för att 
smälta den redan uppbrutna malmen, trots att det privilegium som skulle 
utfärdas var av tillfällig karaktär tills en ordentlig undersökning kunde gö-
ras.55 

Det brev som avgick till bergmästare Festing i januari 1724 talade om att 
Berg hade beviljats ett interimsprivilegium för att anlägga en provsmälthytta. 
Nu fick Festing order om att snarast göra en besiktning på platsen. Även den 
tilltänkta platsen för en provsmälthytta borde undersökas, liksom tillgången 
på skog. Landshövdingen i Österbotten, Otto Reinhold von Essen, fick också 
order om att assistera Berg, särskilt med tanke på att skogen var kronans 
skattemark.56 

Samarbete mellan handelsman Berg och greve Douglas 
För Claes Berg var det nu angeläget att hitta en kapitalstark delägare för det 
som naturligtvis planerades bli centrum i en ny och lönande bruksrörelse. 
Denne fick han i greve Wilhelm Douglas (1683-1763) som hade gjort en 
militär karriär under det Stora Nordiska kriget, där han blev kapten 1705 och 
senare generaladjutant vid Rehnskiölds armé 1706. Han fick överstes avsked 
1725. Douglas skadades illa i halsen, livet och högra armen i slaget vid Frau-

                               
51 Bergskollegii prot. d. 13 jan. 1724. BKA. RA. 
52 Bergskollegii koncept d. 31 jan. 1724. 
53 Bergskollegii prot. d. 15 jan. 1724. BKA. RA. 
54 Tegengren, 1928, s 261. 
55 Bergskollegii prot. d. 15-16 jan. 1724. BKA. RA. 
56 Bergskollegii koncept d. 13 jan, 1724. BKA. RA. 
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stadt och blev sedan tillfångatagen vid Poltava och förd till Vologda.57 Till-
sammans med brodern kom han att tillbringa ett antal svåra år i rysk fången-
skap, men när han kom hem i maj 1722 blev han utnämnd till ryttmästare vid 
Skånska kavalleriregementet, generaladjutant året därpå och slutligen på 
1730-talet holsteinsk generalmajor. Under en tid satt han som en av Riddar-
husets representanter i direktionen för Barnängens ylle- och klädesfabrik. 
Personligen har han karakteriserats som ett original och en enstöring. Det 
förefaller som om hans ekonomiska tillgångar var begränsade. Under fång-
enskapen hade både Wilhelm Douglas och hans bror det ekonomiskt svårt 
och troligen bidrog det till broderns övergång i rysk tjänst och sedermera 
verksamhet som ett lydigt redskap till tsar Peter.58 

Det är oklart om hur och på vilket sätt förbindelserna mellan Wilhelm 
Douglas och Claes Berg hade etablerats, men det är möjligt att de gick långt 
tillbaka i tiden – antagligen till början av 1700-talet då båda befann sig i 
Baltikum – Douglas som militär och Berg som handelsman. Kanske hade 
Berg bidragit till försörjningen av de svenska trupperna i samband med kri-
get mot Ryssland? Douglas kom också att under fångenskapen gifta sig med 
en dotter till en handelsman Johan Houtman van Bouchshorn, så här kan 
finnas ytterligare ett samband. Med tanke på att brodern hade i rysk tjänst 
varit generaladjutant i Österbotten kan information om malmfynd naturligt-
vis också ha kommit den vägen. 

Köpekontraktet mellan Douglas och Berg finns bevarat i avskrift och där 
talas om Bergs kopparfyndighet, beläget i Österbotten och 10,5 mil ifrån Ny 
Karleby och drygt 11  mil ifrån Vasa vid Rassula gård i Lappo socken och 
Kuortane kapell. Här står att Berg ”med min kära hustrus goda råd och sam-
tycke” försäljer till översten greve Wilhelm Douglas hälften av kopparverket 
för 12 000 dr kmt. Detta skulle kunna tyda på att hustrun också hade varit 
delägare i verket eller kanske finansierat delar av satsningarna. Nu omnämns 
också att det redan uppbrutits 600-700 skeppund kopparmalm som fanns i 
förråd. Samma dag som kontraktet underskrevs fick han hälften av köpeskil-
lingen och den 24 i samma månad fick Berg en revers på resten av beloppet 
att betala om sex veckor efter den tiden enligt anfordran – och denna revers 
kom att få stor betydelse i framtiden. Enligt kontraktet kunde inga av del-
ägarna antaga någon annan intressent utan den andres medgivande. Av kö-
pekontraktet framgår också att Bergs hustru hette Maria Gamberg och det är 
naturligtvis efter henne som det tilltänkta kopparverket skulle få sitt namn – 
alltså Gambergs kopparverk – även om den benämningen inte alltid slog 
igenom fullständigt. Nu förekommer det också att Claes Berg tituleras 
brukspatron.59 
 

                               
57 Elgenstierna, 1926, s 284 
58 Svenskt Biografiskt Lexikon, II, s 268 och 280. 
59 Köpekontrakt den 18 juni 1724. Processakter. BKA. RA. 
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Verksamheten vid Gambergs kopparverk 
Trots att verksamheten var av blygsam karaktär finns ändå några uppgifter 
om vad som hände vid koppargruvan i Österbotten. En del räkenskapsmate-
rial för 1724 och närmare bestämt till slutet av november samma år har beva-
rats. Här finns kanske också namnet på den första upptäckaren av koppar-
malmen. En smed vid namn Petter Brun fick nämligen enligt räkenskaperna 
en mindre summa för sin upptäckt av kopparfyndigheten. En del förnödenhe-
ter inköptes i augusti, men redan i juni inhandlades en del livsmedel och 
proviant, däribland franskt vin och gruvlinor och samtidigt tingades tydligen 
arbetsfolk från Dalarna. Tobak och andra mer direkta konsumtionsvaror 
ingick måhända i Bergs övriga affärsverksamhet, men kunde kanske behövas 
för underhåll av gruvarbetarna. För vissa persedlar är det svårt att se ett sam-
band med gruvverksamhet – exempelvis två dussin kvinnohandskar och 
stora kvantiteter tobak. Det fanns dock utgifter för järnsorter och lön till 
byggmästaren Johan Bergöö och utgifter för 14 centner krut. Kostnaderna 
för denna period blev tillsammans 18 519 dr kmt och då inkluderas alla ut-
gifter som Douglas hade haft inklusive sådant som postporto och probering-
ar. 

Bruksfolket bestod av bergsmannen Skicks Pär Ersson, gruvdrängen Jöns 
Ifvarsson Hager, Lorents Johansson Nyberg, smältaren Per Jonsson Sund-
berg och bergssprängaren Erik Andersson Fahlbeck.60 Ett par borgare från 
Vasa fick också anställning vid bruket, nämligen perukmakaren Carl Hind-
rich Gunderlach som gruvmästare och borgaren Nils Wetterblad som bruks-
inspektor.61 

En annan källa till kunskap om verksamhetens förlopp är ett brev från 
Berg och Douglas som hösten 1724 upplästes i Stockholm. Här framhålls att 
deras kopparmalmsstreck ingav gott hopp och de hade dessutom funnit flera 
nya malmstreck – inte mindre än 13 till antalet. De menade att alla dessa 
fynd var belägna så nära gruvan i Kuortane att det kunde ”i ett verk fogeli-
gen sammandragas”, vilket med tanke på de stora avstånd det rör sig om 
förefaller något märkligt.  

Bland dessa nya fynd skall här endast nämnas: Storkyro och Lappo sock-
en, ett kopparstreck i Pedersöre socken, ett kopparstreck i Lappo socken i 
berget Simpsa – dagens kvartsitberg Sim(p)siö som höjer sig drygt 100 m. ö. 
h., en åder mellan storkyrkan och kapellet, en silveråder söder om kyrkan i 
Kuortane kapell, ett likartat streck mitt emot Kuortane kapell över sjön emot 
kyrkan, där deras bearbetade Gambergs koppargruva nu fanns, en koppar-
malm i Ilmola socken och ett i Jakobsstads socken och ett silverstreck i 
Gamlakarleby och nära Iwättila (Vetil) kapell, ett kopparberg i Kelviä sock-
en, silvermalm i Pedersöre socken, kopparmalm i Maksmo socken och sil-
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61 Tegengren, 1928, s 263. 
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vermalm i Ilmola socken förutom andra mineraler och saltkällor och alla 
dessa platser skulle bergmästaren också undersöka. En av dessa platser var 
Iinativaara i Pedersöre socken och detta berg hade nyligen också registratorn 
Hedengran gjort anspråk på – men det förefaller som om denna inte säkert 
ansågs kunna ställa krav på några rättigheter i detta sammanhang – något 
som kom att förändras framöver.62   

Prospektering hade skett sommaren 1724 på Iinattivaara av en sergeant 
Adam Johan Rennerfeldt och soldaten Thomas Falck från Kemi kompani 
som hade samlat ihop stuffer. Året därefter hade Hedengran fått dessa 
malmprover – denne var tydligen i intressentskap med någon Stephan Grås-
teen – och sedan hade regementsadjutanten Abraham Remahl också somma-
ren 1725 erhållit någon ersättning för proven – pengar som möjligen borde 
ha tillfallit soldaten Falck. I vilket fall arbetade på platsen sommaren 1725 
endast bergssprängaren Anders Eckorn och arbetskarlen Mats Hutto.63 

Under år 1724 uppkom också en annan elakartad konflikt. De tidigare 
nämnda personerna Gunderlach och Wetterblad samt borgaren i Vasa Petter 
Höök anhöll hos bergskollegium att vid en kopparskärpning i Oravais myck-
et nära kusten få uppföra en provsmälthytta. De påstod att de tidigare hade 
bearbetat den fyndigheten, men att arbetet nu hade avstannat. Bergskollegi-
um, frågade nu greve Douglas om förhållandet, eftersom det fanns misstan-
kar om att denna fyndighet ingick bland dem som hade anmälts av Douglas 
och Berg. I en temperamentsfull skrivelse menade greven att det här rörde 
sig om ett försök att komma åt tidigare inmutningar – dessutom var två av 
bolagsmännen anställda av Douglas och Berg. Inte heller Höök borde få 
tillstånd, eftersom enligt Douglas ”han icke mer än de förra lärer finnas rum 
uti en så okuvlig och ohemul ansökning, vartill han kanhända för oskäligt 
vara föranledd av mina vanartiga betjänter”. Bergskollegium beslöt också att 
fyndigheten i Oravais tillhörde Douglas och Berg och att de om de så önska-
de kunde dra sina bedrägliga tjänare inför domstol.64 

I mitten av 1725 berättade Berg återigen om hur utvecklingen hade varit. 
Brytning pågick nu på tre ställen; Kourtane och Rassula byar, den andra 
fanns i Vörå socken och Oravassa kapell och den tredje vid Vasa stad i vil-
ken senare plats borgerskapet där var medintressent, även om han inte ansåg 
sig kunna få ett halvt öre av dem, men de fick komma med för enighets 
skull. Pengarna hade tagit slut och han hade därför överlagt med en herre i 
Stockholm om förskott och nu hade han all sin egendom i guld, silver och 
diamanter nedlagd i dessa gruvor. Nu hade landshövding von Essen låtit 

                               
62 Bergskollegii prot. d. 26 okt. 1724. BKA. RA. 
63 Konceptprotokoll d. 1 aug. 1727. HLA. – Enligt en senare uppgift från sent 1760-tal eller 
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beslagta hans utrustning för att skulderna skulle kunna betalas och situatio-
nen var besvärlig. Dessutom hade han tingat sex gruvarbetare från Falun 
som varje månad ville ha nio plåtar i lön. Berg påpekar de stora tjänster han 
gjort kronan, år 1700 hade han förskotterat 20 000 plåtar och nu tyckte han 
att kronan skulle återgälda en del av de tjänster han gjort. Om 14 dagar hop-
pades han ha en liten provhytta igång och efter smältning skulle bergskolle-
gium få ett prov på kopparen från Oravaisagruvan. Arbete hade alltså påbör-
jats även vid Oravaisaskärpningen och på en annan skärpning nära Vasa. Nu 
anför Berg att han hade arbetat i fyra år och satsat alla sina pengar på detta 
och nu ville hans vedersakare avlägsna honom från verket och därför bad 
han att bergskollegium skulle ta honom under sitt beskydd.65  

Borgarna i Vasa ställde sig alltså till en början skeptiska, eftersom mutse-
deln lydde på silver och inte koppar. Efter ett tag nåddes dock en överens-
kommelse. I mars 1725 framlades ett kontrakt på rådstugan som rörde arbe-
tets fortsättande vid Vasagruvan och då delvis i borgerskapets regi. Gruvar-
betarna från Falun menade att malmen var god och detta gav ett visst intresse 
för företaget. På cirkulerande listor antecknade man sig som intressenter, lät 
släpa ved till gruvan, anlade en kolmila på Österholmen och gjorde ett antal 
dagsverken.66 

Penningbristen blev allt mer kännbar. Landshövding von Essen gjorde ett 
försök att lugna Bergs fordringsägare tills man kunde veta om gruvarbetet 
skulle löna sig. Vilka var då fordringsägarna – ja, här omtalas en handelsman 
Johan Bouchard från Lübeck och skulden var tydligen på 3 780 dr kmt och 
nu hotade offentlig auktion på Bergs egendom – trots alla olyckor som tidi-
gare hade drabbat honom - under kriget hade han hemsökts av fienden inte 
mindre än sex gånger.67 

Året därpå berättade landshövdingen ett antal detaljer om Bergs arbete. 
Kopparmalmen fanns mellan Resula och Säppelä under Kourtane kapell. 
Landshövdingen menade sig ha gjort allt vad han kunde sedan Berg kom dit 
för att hjälpa honom, men resultatet hade blivit klent och detta kunde möjli-
gen hänga samman med att malmen där inte var lika rik som den som uppvi-
sades i bergskollegium. Någon smältning hade inte skett. Intressenterna hade 
lämnat honom och Berg var nu alldeles för medellös för att driva verket vi-
dare. Mellan honom och bergsfolket fanns inte heller något förtroende. Un-
der våren hade han och bergsmännen lämnat gruvan och sedan farit här och 
där omkring Vasa och Oravaisen by för att bränna och leta efter koppar. 
Invånarna i Vasa hade av barmhärtighet underhållit arbetsmanskapet med 
mat, husrum och dricka. För att utreda om detta verk kunde ge något för 
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66 Tegengren, 1928 s 266. 
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framtiden vore det bäst om bergmästaren till sommaren kunde komma dit för 
en ordentlig undersökning.68 

Ansökningar om stöd från kronan 
Nu var tydligen pengarna slut och satsningarna i Österbotten hotades. Fyn-
digheten var föga givande. Magistraten i Vasa frågade i mitten av 1725 om 
värdet av den bergart som hade tagits på stadens marker sydöst om staden av 
Claes Berg och som uppvisats av magister Heedman. Svaret blev att detta 
prov innehöll ingen metall och alltså inte hade något värde.69 

Märkligt är bergmästare Festings inaktivitet rörande den planerade bruks-
satsningen i Österbotten, men detta kan rimligen förklaras med att det i Fin-
land vid denna tid inte fanns något kapital att uppbringa, allra minst till ett så 
osäkert företag som en koppargruva i Österbotten. En allmän rekommenda-
tion om stöd finns dock. År 1726 kunde bergmästaren meddela att han under 
sommaren hade erhållit ett brev från Berg som då tydligen befann sig i Vasa. 
Enligt detta fanns nu en uppbruten mängd kopparmalm bestående av inte 
mindre än 3 000 skeppund enligt hans arbetskarlar från Falun. Berg klagade 
över sin brist på pengar och att det i Finland inte fanns något kapital. Nu 
hade arbetet avstannat och Festing framhåller pliktskyldigast att han hoppa-
des att det fanns några intressenter i Sverige som var beredd att satsa pengar, 
”så att en sådan Guds välsignelse kunde komma Riket och landet till nytta”.70 

Berg vände sig nu direkt till bergskollegium i mitten av 1725 med en be-
gäran om ekonomiskt stöd. Kopparmalmsfyndigheten låg i Österbotten – 
inte långt ifrån Vasa – och han hade tvingats låna 1 000 plåtar till arbetet. 
Hans fordringsägare ansatte honom om betalning, ville lägga beslag på all 
egendom och alla redskap som användes i gruvarbete. Nu önskade han att 
bergskollegium skulle ta honom under sitt beskydd och att han kunde återfå 
sin beslagtagna egendom. 

Ledamöterna var synnerligen avvaktande; några tecken på att verksamhe-
ten skulle löna sig fanns inte och de malmprover som uppvisats var inte lo-
vande. De hade begränsade möjligheter att hjälpa honom mot hans ford-
ringsägare. Någon anledning att satsa sin egendom på denna osäkra fyndig-
het var inte tillrådligt. När det gällde gruvredskapen och linorna hörde dessa 
till gruvan och landshövdingen fick order om att se till att de återställdes till 
Claes Berg och inte skiljdes från gruvan.71 

                               
68 Essen t. bergskollegium d. 29 juli 1725. Brev och suppliker. Hvdser. BKA, RA. 
69 Bergskollegii prot. d. 8 juli 1725. BKA. RA.  
70 Festings  relation  d. 9 aug.1726. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi. 
71 Bergskollegii prot. d. 1 juli  1725. BKA. RA. 
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Landshövding von Essen meddelade dock några månader senare att han 
inte heller kunnat hindra Bergs fordringsägare att lägga beslag på gruvred-
skapen, men lovade dock att hjälpa honom i framtiden.72 

Flera möjligheter att erhålla pengar från kronan kom att prövas. Den 15 
juni 1726 upplästes Bergs supplik angående att ”av de i Falun utan fordom 
högstsalige konungen till nya verks upprättande anslagna medel bliva under-
stödd med 4000 plåtar till det förfallna brukets upphjälpande i Österbotten”. 
Bergsrådet Cederstedt berättade då att av alla de kopparmalmsstenar som 
kommit från Österbotten hade inget varit av något värde och något tillstyr-
kande kunde det alltså inte bli frågan om, vilket också anmäldes i en skrivel-
se till Kungl. Maj:t samma dag.73 I den omtalades att handelsman Berg hade 
ett förråd av 300 skeppund malm och på detta hade han satsat 8 000 riksda-
ler. Efter sina umbäranden under det Stora nordiska kriget, så skulle han nu 
ha blivit så utblottad, att han inte kan fortsätta brytningen och smältningen 
om inte Kungl. Maj:t ville understödja honom med de medel som var an-
slagna i Falun till nya verks uppkomst och han vill bli hjälpt med 4 000 plå-
tar. Detta lovade han att återställa och utan kronans hjälp skulle verket stan-
na. De senaste provstenarna innehöll dock endast svavel och så lite koppar 
att det inte lönade sig. Bergskollegium framhöll att ämbetsverket hade avrått 
handelsman Berg och hans intressenter från att fortsätta satsningarna, men 
detta hade de inte brytt sig om. Utan de hade i alla fall satsat ännu mera av 
sina pengar på detta fruktlösa försök.   

Bergskollegium kunde därför inte tillstyrka att medel skulle satsas på ett 
så fruktlöst verk och ”varpå intressenterna själva allt härtill arbetat sig i 
skuld och till skada och varom man ingen anledning ännu har att det lärer 
förbättras”. När denna skrivelse föredrogs i rådet den 28 juli 1728 blev det 
naturligtvis inga pengar till fortsatta satsningar.74 

Tvisten mellan Berg och Douglas 
Det dröjde inte särskilt länge innan en allvarlig tvist uppkom mellan Claes 
Berg och Wilhelm Douglas, när de lovande framtidsutsikterna inte infriades. 
Douglas vände sig nu först till Norra Kämnärsrätten i Stockholm. Hans av-
sikt var att få tillbaka de satsade pengarna som han menade att Berg under 
falska förespeglingar hade erhållit. Douglas berättade att Berg i juni 1724 för 
honom och kamreraren Thun uppvisat det privilegium han erhållit av bergs-
kollegium på ett i Österbotten vid Rassula upptaget kopparverk, samt probe-
raren Snacks proberattest och dessutom flera andra dokument som han ”med 
sitt tal och storskryteri skall velat så behagligt göra, att den allra förståndi-

                               
72 Bergskollegii prot. d. 4 sept. 1725. BKA. RA. 
73 Bergskollegii  prot. d. 15 juli 1726. BKA. RA. 
74 Bergskollegium  till  Kungl. Maj:t d. 15 juni 1726. RA. 
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gaste väl hade kunnat blivit bedragen”. Greve Douglas ingick därefter ett 
köp på hälften av kopparverket och betalade för detta 12 000 dr kmt - hälften 
kontant och resterande på en revers. Därefter reste Berg sin väg. Inspektören 
Wetterblad skulle bli direktör vid bruket och kamreraren Thun sköta korre-
spondensen. Med Berg följde en av Douglas betjänter vid namn Hans Falk 
som skulle besiktiga verket och skaffa fram malmprover. Eftersom denne 
Falk hade föga kunskaper om bergshantering lurades han av Berg och till-
bringade hela sommaren där och under den tiden skrev han förhoppningsful-
la brev till Douglas om den rika fyndigheten. När han sedan kom tillbaka 
med några malmprover proberades dessa på flera ställen i Stockholm och då 
befanns att inga av dem innehöll någon koppar, utan endast rödbräckt och 
odugligt järn. 

Berg skulle också ha skaffat material och annat som efter en kort tid över-
steg den summa som hade avtalats i köpeskillingen. När betjänten på hösten 
återkom lät Douglas probera malmproven i bergskollegium och kunde däref-
ter uppvisa en ny av proberaren Snacks den 21 november utgiven attest. 
Enligt denna innehöll ingendera av de fyra proberade svavelkisstufferna 
någon koppar, utan allenast 54 % odugligt och rödbräckt järn. Douglas blev 
besviken och skrev flera brev till Berg och ville avbryta samarbetet och få 
tillbaka sina pengar. Douglas var inte alltid stadd vid kassa när det gällde de 
ankomna växlarna från Berg för verkets utgifter och Douglas anlitade därför 
kamreraren Thun som var deras anställd att av egna medel bidraga till ver-
kets uppkomst så långt denne förmådde. Detta gjorde han till en summa av 3 
000 dr kmt. För detta skulle han i sin tur erhålla 1/4 av bruket och detta be-
kräftades också i ett brev från Berg den 15 december 1725. 

Nu kom ett dramatiskt brev till Douglas från landskamreraren Widbom i 
Vasa daterat den 16 februari 1726. I detta sades ”att det vore idel fåfänga och 
lurendrejeri med Bergs arbete”. Nu ville Douglas helt dra sig ur affären och 
få tillbaka sina pengar, men några pengar fick han inte. Genom ingripande 
av landshövding von Essen beslagtogs Bergs egendom – men antagligen 
skedde det på flera personers önskemål, eftersom Berg inte betalade några 
räkningar, utan skickade dem vidare till Douglas. Greve Douglas menade att 
Berg aldrig kunnat visa att han haft i förråd 6-700 skeppund kopparmalm 
och mycket mindre något lod av den utlovade halten 4-6 % och högst 27%.  

Douglas och sterbhuset efter den nu nyligen avlidne Thun begärde nu att 
uppgörelsen skulle återkallas och Berg återbetala till fullo deras nedlagda 
pengar som uppgick till 23 214 dr kmt och då med ränta. Dessutom borde 
han ersätta dem 314 dr kmt för diverse utgifter och att Berg skulle bevisa var 
han tagit den och bevisa var de 600-700 skeppund kopparmalmen fanns: 
Berg borde också straffas för att han på ett så lättvindligt sätt hade bedragit 
dem. Berg ville att detta mål skulle hänskjutas till bergskollegium och rätten 
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ansåg också att detta mål egentligen inte hörde till rättens kompetensområ-
de.75 

Douglas menade också att Berg direkt hade lurat honom. I många brev 
hade han berättat om de stora byggnader som fanns eller skulle byggas på 
platsen, samt de omkostnader som krävdes och om den rika malmen. Det 
förefaller som om misstänksamheten kom inte långt efter det att köpekon-
traktet hade underskrivits. Ovan har berättats om att en betjänt skickades till 
gruvan för att återkomma med ett antal malmprover, så att Douglas själv 
skulle kunna probera detta och med känt dåligt resultat. Ytterligare en person 
skickades till Österbotten med samma ärende. Genom kaptenen Nibbling lät 
Douglas också hämta provstenar från Under- och Överbottnen i gruvan. E. 
Nibbling berättar i ett brev till Douglas ”medan jag däruppe var höll Falukar-
larna att rosta, men gavs intet särdeles tecken till koppar, av deras discurs 
förstod jag, att det inte måtte varit av Kourtane malm som i Stockholm och 
Falun blivit aproberat”.76 Han menade alltså att Berg hade använt annan 
malm under förespegling om att den kom från Österbotten – men det verkar 
inte som om dessa anklagelser kom att fullföljas, antagligen var detta svårt 
att leda i bevis. Ett samtal mellan några arbetare återges och detta är rimligen 
Nibblings källa; ”lät mig förstå att vid rostandet, han av Falukarlarnas samtal 
att den uti Falun och Stockholm proberade malmen inte kom från Cortare-
malmen som Berg påstått”. Nu ville Douglas att Berg skulle återbetala köpe-
skillingen och alla gjorda omkostnader och med ränta, men på detta fick han 
inget svar. Reversen var också ute i andra händer och hos en handelsman 
Bucholtz som via slottskansliet försökte få greven att betala reversen. Svea 
hovrätt beslöt 11 mars 1727 att honorera reversen eftersom den var i en an-
nans hand. Nu framhöll Douglas återigen att han ville ha sin köpeskilling 
tillbaka och dessutom ersättning för sina övriga kostnader.77 

Douglas inlämnade senare en supplik direkt till Konungen som föredrogs 
i rådskammaren den 3 juli 1728. Den remitterades till bergskollegium för 
yttrande och önskemål om att Kungl. Maj:t skulle stadfästa den överens-
kommelse som skett, vilket är något egendomligt, eftersom ingen sådan 
fanns. Antagligen avses byte av juridiskt forum. 

Den 6 juli 1728 behandlade bergskollegium en skrivelse som hade inläm-
nats till Norra Kämnärsrätten, men därifrån skickats till bergskollegium med 
en begäran om ett omedelbart avgörande. Berg var nöjd med vad som beslu-
tats. Douglas var först närvarande under sessionen, men avlägsnade sig se-
dan. Efter genomläsandet av suppliken fann kollegium att avgörandet berod-
de på Konungens eget välbehag och att kollegium därefter skulle rätta sig.78 

                               
75 Douglas t. Kungl. Maj:t 1728. Kämnärsrättens utslag d. 25 juni 1728. Vol. 50. Handlingar 
rörande bergverken. Ämnessamlingarna. RA. 
76 Nibbling  t. Douglas d. 23 dec. 1724. Processakter. BKA. RA. 
77 Douglas t bergskollegium 1728.  Processakter. BKA . RA. 
78 Bergskollegii prot. d. 6 juli 1728. BKA. RA. 
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Kungl. Maj:t beviljade den 11 juli 1728 att den tvist som fanns mellan 
Douglas och Berg skulle ”immediate” upptagas av bergskollegium. Resulta-
tet av det kungliga brevet blev att Douglas och Berg skulle uppkallas för att 
få lyssna på innehållet i brevet.79 

Redan den 13 juli 1728 upplästes svaret om att Douglas tvist skulle avgö-
ras i bergskollegium och både Douglas och Berg uppkallades och fick lyssna 
på innehållet i det kungliga brevet, men några resultat av detta blev det ald-
rig.80 Några veckor senare kommer ytterligare ett kungligt brev angående 
Bergs ansökan om att bli hjälpt med 4 000 plåtar. Bergskollegium kunde inte 
tillstyrka detta, eftersom ”intressenterna själva allt här tills arbetat sig i skuld 
och till skada, och varom ingen anledning ännu är, att det lärer förbättras”.81 
Det förefaller som om bergskollegium var av likartad åsikt som Norra Käm-
närsrätten – det var inte ett lagbrott att göra dåliga affärer – och dessutom 
betraktades möjligen Douglas närmast som en rättshaverist. 

Något om det senare malmletandet  
Intresset när det gällde prospektering efter malm i Österbotten fortsatte efter 
satsningarna under 1720-talet, men det förefaller som det skedde i mer be-
gränsad omfattning. I juli 1769 påbörjades undersökningar av Iinattivaara 
ödeliggande kopparhytta och gruvor. Magnus Linder som utförde underök-
ningen i oktober samma år, utsovrade malmen och lät genomse varpen och 
en provsmälthytta byggdes. Sedan gjorde en gammal smältare från Svappa-
vaara en provsmältning av drygt tre tunnor malm och fick en koppartacka på 
drygt tre skeppunds vikt. Han är försiktigt positiv när det gäller utsikterna.82 

Malmletaren Nils Peter Fougt företog 1780 en resa genom i princip Pal-
damo och Sotkamo socknar i prospekteringssyfte. Intressant är att denne 
Fougt som redan på 1740- och 1750-talen genom ett intensivt prospekte-
ringsarbete i norra Sverige försökte lägga grunden till en egen bruksrörelse, 
men kapital saknades och konflikter uppkom rörande inmutningar och ett 
hyttställe med brukspatron Steinholtz i Tornedalen. De malmfyndigheter 
som lokaliserades var också små och fattiga och kunde inte bilda basen för 
en bruksrörelse. Under flera veckor besökte Fougt ett stort antal platser, men 
i stort sett var hans resa förgäves; ”har jag allenast på ett eller annat ställe 
blivit varse mineraliske källdrag”. Silvermalmen i Hahtlamäki berg besågs: 
där hade i äldre tider gjorts en sänkning som omkring 1760 hade fördjupats 
två famnar. En likartad resa som företogs fem år senare i nordligaste delen 

                               
79 Bergskollegii prot. d. 13 juli. 1728. 
80 Bergskollegii prot. d. 13 juli 1728. BKA. Ra. 
81 Kungl brev d. 11 och 30 juli 1728. Kungl. Brev. Hvdark. BKA. RA. 
82 Linders relation omkring 1769. Malmletarberättelser. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi. 
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av Vasa län, men med utgångspunkt från Jakobsstad blev i princip lika resul-
tatlös.83 

År 1814 reste bergmästaren Carl Lundström genom större delen av Fin-
land för att leta malm – i viss utsträckning även till Uleåborgs län – men det 
gav föga. Åtta år därefter undersökte bergmästaren Pehr Erik Sahlman spår 
av koppar i Pudasjärvi socken. Prospekteringsresor företogs också på olika 
ställen i Finland åren 1837, 1839, 1840, 1841, 1844, 1847, 1848 och 1850. 
Kopparanledningarna vid Pudasjärvi undersöktes återigen de följande åren. 
Undersökningarna 1857 inom Uleåborgs län var i huvudsak inriktade på 
järnmalms samt sjö- och myrmalmsanledningarna inom Rovaniemi och Hy-
rynsalmi socknar84 

Sommaren 1858 inventerades mellersta delen av Österbotten i huvudsak 
söder om Brahestad av studenten Anders Alfred Bergström. Resultat var 
magert, vilket Bergström förutspådde redan från början; ”Redan vid vand-
ringens början anade jag, att resultatet av min undersökning ej skulle bliva 
av någon betydenhet”.85   

Iinattivaara undersöktes flerfaldiga gånger och alla är samstämmiga; här 
fanns inget att vinna. Vid mitten av 1800-talet rapporterades att det vid Ule-
åborgs och Kajana län fanns drygt 20 förekomster – samtliga utan värde.86   

Det mer moderna malmletandet har inte gett så mycket mer. Prospekte-
ringar skedde 1934 i Österbotten, efter det att Skellefteåfältets rika malm-
fynd på den svenska sidan av Bottenviken hade väckt förhoppningar om 
liknande fynd även i Finland. Initiativtagare till dessa malmletningar var 
geologen Hans Hausen och stadsdirektören i Gamla Karleby J. E. Jaatinen. I 
samband med detta samlades alla uppgifter om malmfynd i mellersta Öster-
botten som hittades i litteraturen och i geologiska dagböcker och Hausen 
kom nu att inspektera alla äldre fyndigheter. Undersökningsledaren Hausen 
sammanfattade i slutet av augusti sommarens fältiakttagelser och de var i 
huvudsak negativa. Kisimpregnationen var regional och några egentliga 
malmer hade inte påträffats. Dessutom hade endast svavelkis och magnetkis 
påträffats, men inte någon kopparkis. Denna liknar svavelkis men är mjukare 
och mer grönskimrande. Den uppträder dock ofta tillsammans med svavel-
kis.87 

                               
83 Fougts relation  d. 24 nov. 1780 och 3 dec. 1785. Malmletarberättelser. Bergsstyrelsens 
arkiv. RA-Fi. 
84 Berättelse öfver verkställd undersökning af särskilte järnmalms samt sjö- och myrmalmsan-
ledningar inom Uleåborgs Län. Berättelse  i följd af en resa inom Uleåborgs och Kajana län, s 
4. 
85 Bergströms berättelse 1858. Malmletarberättelser. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi. 
86 Berättelse af en resa inom Uleåborgs och Kajana län, s 15. 
87 Edelman, 1969, s 104 ff. 
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Perspektiv framåt – och några slutord 
Ett tecken på att intresset för Österbotten ytterligare tilltog mot slutet av 
1720-talet är den undersökning som företogs 1727 av Iinattivaara koppar-
berg på begäran av räntmästaren Daniel Lagersparre och registratorn Am-
brosius Hedengran – tydligen båda boende i Stockholm. Beslut om detta 
hade fattats redan i juli 1725, men besiktningen kunde av olika skäl inte 
genomföras med en gång och när den väl genomfördes var inga av intressen-
terna närvarande.88 Under besöket i Österbotten kunde inte Hedengran finna 
något malmstreck på Gunnarsberget och några personer vid namn Andersson 
och Flinck ansåg också att de hade rättigheter där. Bergskollegium blev helt 
ställd inför denna anstormning av krav på nya och gamla malmfynd och 
hänsköt ärendet till bergmästarens besiktning. Då Hedengran inte kunde resa 
omkring i de olika socknarna anställde han regementsadjutanten Abraham 
Remahl för att göra detta och samla in olika malmprov. Av dessa visade sig 
endast kopparproven från Iinattivaara vara av någorlunda god halt och nu 
ville Hedengran bearbeta den fyndigheten.89 

Våren 1725 sände Hedengran en bergssprängare och arbetsfolk till Iinat-
tivaara tillsammans med adjutanten Remahl som inspektor. Malmproven höll 
6 % koppar och förhoppningarna var stora. Sommaren 1726 hade Hedengran 
låtit bearbeta Iinattivaara genom bl.a. bergssprängaren Sven Flinck, avske-
dade fältväbeln Gustaf Frimodig och någon Samuel Anglenius, men arbetet 
avstannade, mest beroende på en konflikt mellan Flinck och Hedengran, där 
Flinck anklagade Hedengran för bedrägligt – ja, närmast brottsligt beteende. 
Lagersparre – som tidigare tydligen till stor del bekostat projektet, antagligen 
för att i ett sista desperat försök rädda sin egen ekonomi, försattes nu på 
grund av försnillning ur tjänstgöring i Stockholm. Efter en långvarig rätte-
gång dömdes han år 1734 ifrån ära, adelskap, namn och tjänst till livstids 
fängelse på Marstrand.90 Åtskilligt arbete kom dock att utföras på platsen av 
Flinck; platsen röjdes från växtlighet och kopparådern utstakades, tre rostug-
nar byggdes, liksom en damm och förberedelser för smältning av koppar-
malm var gjorda – han kom att efterträdas av fältväbeln Gustaf Frimodig. 
Tvisten mellan Flinck och Hedengran hänsköts till bergstingsrättens avgö-
rande.91 

I bakgrunden till detta finns också timmermannen och borgaren Jacob 
Andersson som något år tidigare hade förenat sig med malmletaren Flinck 
och i januari 1724 hade inlämnat en anmälan om ett stort antal malmfynd i 
Österbotten – till stor del överlappande Hedengrans angivna malmförekoms-
ter.  

                               
88 Konceptprotokoll d. 1 aug. 1727. Bergmästarens i norra distriktet arkiv. HLA. 
89 Tegengren, 1928 s 272 f. 
90 Konceptprotokoll d. 1 aug. 1727. HLA. Tegengren, 1928, s 275 f. 
91 Tegengren, 1928, s 273 ff 
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Därefter finns uppgiften att kommerserådet Camin samt generalauditören 
Sowaretz gjort några försök, utan någon särskild framgång.  

Iinattivaara kom att bli föremål för ytterligare ett försök inom de närmaste 
åren.  Kopparslagaren i Uleåborg, Gustav Skogman och ett antal andra bor-
gare, målaren Michael Topelius och handlanden Johan Waara bildade ett 
bolag för att bearbeta kopparmalmen där och en hytta byggdes vid Korna 
fors. Antalet delägare utökades och bestod några år därefter av inte mindre 
än 24 personer, men verksamheten avstannade kort därpå. Ett nytt bolag 
bildades med Skogman som drivande kraft efter några år. Hans medintres-
senter i detta tillhörde också borgerskapet, nämligen rådman Nils Spolander, 
handlanden Johan Stenius i Uleåborg samt kryddkrämaren Petter Spolander i 
Stockholm, vilka alla hade varit delägare i det äldre bolaget. Efter några år 
upphörde bolagets verksamhet. Ytterligare ett antal förhoppningsfulla perso-
ner anmälde sig 1777 och 1821, men någon bruksrörelse uppstod nu inte.92 

Häradshövdingen O. E. Törnstedt planerade år 1726 att påbörja brytning i 
en järngruva i Nedervetil i berget Sissa, men detta kom aldrig till utförande.93 

Greve Douglas gav inte upp, utan i början av 1729 bad han att bergskol-
legium skulle tillskriva landshövdingen i Åbo så att denne skulle ”inskaffa” 
handelsmannen Berg som då möjligen vistades i Finland för att han skulle 
svara i tvisten. Bergskollegium svarade att detta var ett civilmål och ”kom-
mer herr greven och översten att uppkallas till förstå, att han på sin contra-
part handelsman Berg kan, likmätigt processen undfå en laga stämning på 
tillräcklig termin”.94 Eftersom Kungl. Maj:t hade befallt att saken skulle tas 
upp i bergskollegium beviljades dock Douglas en stämning på Berg.95 

Tvisten behandlades också på riksdagen 1726-1727, då Bergs tidigare 
omnämnda ansökan om understöd ur den allmänna kassan för bearbetande 
av en kopparmalmsanledning i Österbotten upplästes. Då begärde greve 
Douglas att få kommunikation på denna ansökan, eftersom han var den som 
hade försträckt pengar och detta beviljades. Douglas ville nu något förvå-
nande aktualisera den tidigare liggande ansökningen om bearbetande av 
gruvor i Österbotten – och nu säger han att han hade medintressenter i detta 
projekt. Nu gällde det inte bara de tidigare omnämnda platserna, utan också 
för sådana som kunde uppenbaras. Han ville också tillhandla sig några där på 
orten skogrika hemman och att magistraterna i städerna skulle räcka dem 
handen. Ärendet skulle remitteras till ständerna.96 Antagligen är det Iinatti-
vaara och kopparanledningarna som avses. År 1727 talas om att ett antal 
intressenter hade satsat pengar på undersökningar där och kanske också på 
bostäder, arbete, hus och en obetydlig provsmälthytta. En samtida kartskiss 

                               
92 Berättelse i följd af en resa inom Uleåborgs och Kajana län, s. 14f. Tegengren, 1928, s 270. 
93 Tegengren, H., 1928, s 257. 
94 Bergskollegii prot. d. 19 mars 1729. 
95 Bergskollegii prot. d. 4 juni 1729.   
96 Bergsdeputationens prot. d. 5 dec. 1726. R 2485. RA. 



 171

visar att på platsen fanns flera byggnader och det talas om 1200 lass uppbru-
ten malm. 

Ungefär samtidigt talas också om silver i berget Talvinvaara och en un-
dersökning som borde ske i samarbete med major von Fieandt vid Savolax 
regemente.97 Ett antal aktuella malmförekomster blev också föremål för un-
dersökning under år 1728.98 

När Douglas yttrade sig i januari 1727 berättade han att han tillsammans 
med kamreraren Gustaf Thun hade varit delägare i Österbottens malmfyn-
digheter. Nu ville han att direktionen med publika medel måste få tillgång 
till de proberingar som fanns på bergskollegium och att bergmästaren skulle 
besiktiga hela verket. Ett nytt och kraftigt privilegium skulle utfärdas, inte 
bara för detta utan för nya och oupptäckta verk. Enligt detta så skulle alltså 
Douglas kring sig ha samlat en ny grupp av intressenter som var beredd att 
gå in och satsa pengar – men det är oklart om denna grupp verkligen fanns 
och vilka de var, eller om det enbart rörde sig om att blockera området för 
konkurrenter. Bergskollegium skulle därför på begäran lämna all assistans 
till Douglas – detta var önskemålet, men några tecken på att kraven kom att 
leda till några konkreta initiativ av Douglas de närmaste åren har inte note-
rats.99 

 
*      *      * 

 
Intresset för malmprospektering i det dåvarande länet Österbotten tog fart i 
slutet av 1600-talet, men kom att avbrytas av det Stora nordiska kriget. Näs-
tan omedelbart efter freden återupptogs malmletandet av flera intressenter. 
Det förefaller nästan som om åtskilliga personer bara hade väntat på att fre-
den skulle komma innan de kunde påbörja verksamheten – ett förhållande 
som också gäller övriga delar av Finland. Åtskilliga – främst ståndspersoner 
– återkom till Österbotten under våren och sommaren 1722. Handelsmannen 
Claes Bergs initiativ detta år att etablera en bruksrörelse baserad på inhemsk 
kopparmalm, kom dock att misslyckas, trots att han egentligen var först på 
plats efter krigsåren – redan 1722. Satsningarna som till viss del stöttades av 
borgare i Österbottens kuststäder ägde rum trots den förödelse som drabbat 
länet under kriget med åtföljande fattigdom och folkminskning. 

Minnet av detta försök har närmast försvunnit. I en förteckning över 
bergverk i Finland från 1828 nämns inte Gambergs kopparverk.100 Huruvida 
det finns ett bedrägligt förfarande i Bergs tillvägagångssätt är nu svårt att 
säga – men nog förefaller det som om fyndigheternas storlek, rikedom och 
bearbetande ibland överdrevs i syfte att skaffa finansiärer till satsningarna. 

                               
97 Bergmästarrelation i koncept  d. 15 nov. 1727. Bergmästarens i norra distriktet arkiv HLA. 
98 Bergmästarrelation i koncept d. 8 sept. 1728. Bergmästarens i norra distriktet arkiv HLA. 
99 Bergsdeputationens prot. d. 27 jan. 1727. R 2485. RA. 
100 Bergverken i Finland, upprättat år 1828. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi. 
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Betydligt mer tveksamma inslag finns när det gäller registratorn Hedengrans 
agerande – för att inte tala om räntmästare Lagersparre. Samtidigt är det 
viktigt att understryka att Bergs omfattande prospekteringar avslöjade i stort 
sett samtliga tillgängliga fyndigheter – även i ett eftervärldsperspektiv och 
med dagens kunskap. Utan tvekan fanns ett stort intresse för möjliga rika 
ädlare malmfyndigheter i Österbotten vid frihetstidens början och även sena-
re – något som sysselsatte både aristokrati och borgerskap i Sverige – ibland 
i samverkan och ibland i konflikt. Ett erhållet bruksprivilegium hade ett stort 
värde och kunde säljas vidare med förtjänst och de förmåner som fanns knu-
tet till det var ibland betydande; utnyttjande av skog och vattenkraft, rättig-
heter till transporter och skattefri tillverkning de första åren, möjlighet att få 
avsättning för handelsvaror – och naturligtvis det sociala avancemang det 
innebar att bli bruksägare. Redan i slutet av 1600-talet  är det tydligt att lan-
dets mer besuttna borgerskap drogs till den adliga livsstilen med gods och 
gårdar. Detta förhållande var också gällande efter det Stora Nordiska kriget, 
men nu träder även det lägre borgerskapet in på den scenen – i varje fall i 
Österbotten. Ett erhållet privilegium kunde således innebära stora ekonomis-
ka fördelar. Detta är en viktig förklaring till de bittra personstrider som före-
kom och de olika allianser som bildades bland de personer som skyndade sig 
att försöka lägga beslag på de möjliga malmrikedomarna.  

Här fanns också en möjlighet för mindre kapitalstarka personer att erhålla 
lönande privilegier – om de kunde uppvisa malmprover som ingav goda 
förhoppningar – eller i varje fall övertyga bergskollegium om att proverna 
innehöll höga halter av koppar eller kanske silver. När det gäller Österbotten 
är det också tydligt att många från borgerskapets lägre skikt nu kände sig 
kallade att bli bruksägare i Finland – detta till skillnad från förhållandena i 
slutet av 1600-talet. 

Någon möjlighet att inom Finland åstadkomma kapital för nya bergverk 
fanns knappast – allt detta måste komma från Sverige. Stora svårigheter 
fanns också att erhålla arbetskraft – yrkeskunnig sådan måste också rekryte-
ras från Sverige. Det fanns dock åtskilliga bland främst Stockholms borger-
skap och aristokrati som önskade bli bruksägare i Österbotten – intressant är 
att detta gällde även sådana som inte tillhörde borgerskapets mer kapital-
ägande skikt. Den tillgängliga malmen höll sig antagligen endast i dagen. 
Detta gäller trots att de platser som tilldrog sig största intresset under den här 
studerade tidsperioden – området kring Gamla Karleby och mellan Kalajoki-
Virå-Kuortane – i stor utsträckning kan karakteriseras som en geologisk 
fortsättning på Skellefteåfältet i Sverige.  

Vid all bruksetablering från 1600- och 1700-talen har träkolstillgången 
alltid bedömts av forskningen som närmast helt utslagsgivande för lokalise-
ringen av bruken och man har oftast bortsett från de mest grundläggande 
förutsättningarna för en lönande gruvdrift – nämligen malmförekomsterna. 

Mellan åren 1828-1918 bearbetades i någon större utsträckning endast tre 
kopparfyndigheter i Finland; Orijärvi, Pitkäranta och Outokumpu – alltså 
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långt ifrån här undersökt område.101 Den sistnämnda är också den mest bety-
delsefulla kopparfyndigheten i Finland102. När det gäller Österbotten ökade 
prospekteringen under och efter Andra världskriget och genomfördes av 
Finlands Geologiska Undersökning och detta skedde i stor omfattning – 
några större fynd av högvärdig kopparmalm gjordes inte, särskilt inte i kust-
området. De fyndigheter som upptäcktes låg alla en bit in från kusten. Den 
första gruvan, Makola nickelgruva i Nivala öppnades 1941 och var i produk-
tion ett antal spridda år framöver. Ett guld- och kopparfynd i Kopsa följde 
kort därpå och gruvan i Hitura öppnades 1970.  Dessa och ett antal andra 
mindre fyndigheter är intressanta i sammanhanget, eftersom de ger de kända 
kopparmineraliseringarnas storlek i området. Mineraliseringarna visade sig 
vara  av låg halt och oftast endast 0,21 % till som högst 1,57 %, med en ton-
vikt på värden kring 0,4-0,5 %.  I Vihantigruvan, bruten främst på zink, var 
kopparhalten 0,8 %. När gruvan stängdes 1992 var kopparhalten så låg som 
0,36 %. Sammantaget visar den senaste utvecklingen att inte ens med mo-
derna metoder har några betydande kopparfyndigheter upptäckts och de små 
depåer som hittats har inte kunnat bilda en grund för en stadigvarande bryt-
ning.103 

Prospekteringarna med början vid 1600-talets slut, och som intensifierade 
under 1700-talets första del, blottade otvivelaktigt större delen av de intres-
santaste malmanledningar som fanns i här undersökt område och som kunde 
lokaliseras med dåtidens teknik, men detta räckte inte. De geologiska förut-
sättningarna för en blomstrande bruksrörelse, byggd på kopparmalm, fanns 
helt enkelt inte då i Österbotten – och frågan är om inte detta gäller även 
idag. 

 

                               
101 Hausen, 1968, s 116.  
102 The geochemical atlas of Finland. Part 2, s 162. 
103 4th Biennial SGA Meeting, s 47 ff. 

 



 



 175

Resursutnyttjande under tidigmodern tid. 
Introduktion till geografiska skärgårdsstudier. 

Av Bengt Windelhed  

Geografiska landskapsstudier 
I fokus för den här artikeln står skärgårdsbönders resursutnyttjande, särskilt 
deras markanvändning för familjeförsörjning under tidigmodern tid. Sådan 
markanvändning formade det forskningen tidigare kallade kulturlandskap, 
ett begrepp som ofta användes inpå 1990-talet. Begreppet sammanförde in-
vesteringar bönder för sin försörjning har gjort i s.k. naturlandskap. Innebör-
den av dessa båda begrepp blev således att den agrara markanvändningen 
betraktades som ett överlägg på naturlandskapet. Därmed blev åtskillnaden 
mellan natur- och kulturlandskap något märklig om vi lyfter blicken och 
betraktar hela Sverige. Eftersom människan nyttjat markresurser nästan över 
hela landet, är det strängt taget bara längst ute i skärgården och långt uppe i 
fjällen som vi har ett outnyttjat naturlandskap. 

Under 1990-talet började svenska geografer mer konsekvent använda det 
nygamla begreppet landskap, som tidigare användes i t ex engelsk (landsca-
pe) och tysk (Landschaft) forskning. Eftersom jag nedan använder land-
skapsbegreppet, blir det naturligt att kort presentera det. Sporrong konstate-
rar att begreppet i svenskan har tre innebörder.1 Det har en administrativ 
innebörd i form av våra landskap, t ex Uppland. Det förknippas med t ex 
landskapsmåleri, som ytterst innebär ett utifrån betraktande av ett område. 
Slutligen fångar den här aktuella vetenskapliga innebörden av landskapsbe-
greppet både ett utifrån beskrivande och ett inifrån analyserande perspektiv 
på ett agrarsamhälle.2  

Landskapsbegreppets geografiska innebörd träder fram i inledningen till 
Hedenstiernas omfattande geografiska avhandling om Stockholms skärgård. 
Där konstaterade han att skärgården, med ett tydligt samspel mellan natur 
och bebyggelse ”erbjuder ett ytterst intressant och tacksamt arbetsfält för 
geografiska studier”.3 Geografiska landskapsstudier brukar traditionellt, ut-
                               
1 Sporrong 1996, s 8-11. 
2 Jämför Olwig 2000 s 39-45. 
3 Hedenstierna 1949,s 5. 
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ifrån en probleminriktning, utgå från en beskrivning av en rumslig organisa-
tion. Detta utifrånperspektiv behandlar ofta markanvändningen, vilken inom 
ramarna för ett områdes naturliga förutsättningar innebär anläggande och 
nyttjande av s.k. formelement (åkrar, hägnader osv). Utifrånperspektivet kan 
ge inblickar i inifrånperspektivet, som fångas med analys av det mänskliga 
livet i bondesamhället. Ett efterföljande analyserande steg strävar mot för-
klaring till bondesamhällets utformning och förändring över tiden.4 Detta är 
målet också för föreliggande geografiska introduktion till det agrara resurs-
utnyttjandet under tidigmodern tid i Stockholms skärgård. Jag gör här ett 
försök att, utifrån några publicerade arbeten, översiktligt karakterisera skär-
gårdens bondepräglade landskap och belysa problemområden för kommande 
studier. Mitt mål är också att sätta landskapsutnyttjandet i skärgården i rela-
tion till fastlandet i landskapsregionen östra Mellansverige. 

Geografisk skärgårdsforskning 
Den geografiska forskningen om Stockholms skärgård var länge sparsam. 
När det gäller skärgårdens landskapsförändringar har de endast behandlats i 
två större geografiska studier, båda från 1940-talet. Den ena är Anna Lisa 
Kristianssons undersökning Kulturgeografiska studier i Stockholms norra 
skärgård (1947) och den andra är Bertil Hedenstiernas kulturgeografiska 
avhandling Stockholms skärgård. Kulturgeografiska undersökningar i 
Värmdö gamla skeppslag, (1949).5 Jag återkommer till dem, men kan här 
konstatera för det första att den geografiska forskningen sent och i begränsad 
omfattning intresserat sig för skärgården. Anna-Lisa Kristianssons kultur-
geografiska studie från 1947 saknar således en genomgång av tidigare forsk-
ning i området. Hon konstaterar helt kort att ”sent har också den geografiska 
forskningen tagit itu med detta säregna landskap”. Kort tid därefter skrev 
Bertil Hedenstierna i sin avhandling att Stockholms skärgård inte ”varit fö-
remål för några mer omfattande vetenskapliga undersökningar”. Dessutom 
noterar han att det dittills framkommit tre kulturgeografiska studier, två 
”smärre bidrag” om Utö och Ornö6 och den ovan nämnda mera ”omfattande” 
uppsatsen av Kristiansson.7 

Kristianssons och Hedenstiernas historiskt inriktade kulturgeografiska 
studier av främst de agrara förhållandena i Stockholms skärgård är alltjämt 
unika i sin omfattning. Kristianssons studier av den norra skärgården berörde 
området kring Norrtäljeviken, nämligen Frötuna och Länna skeppslag samt 
Vätö och Björkö – Arholma socknar i Bro och Vätö skeppslag. Hedenstierna 

                               
4 Windelhed 1995, s 51-54. 
5 Kristiansson 1947, s 48, Hedenstierna 1949, s 5-8. 
6 Av Dagny och Bertil Hedenstierna 1943 och 1945. 
7 Hedenstierna 1949, s 5-8. 
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studerade hela Värmdö skeppslag och östra delen av Åkers skeppslag, dvs 
den mellersta delen av Stockholms skärgård. Båda studierna (som vardera 
berör ca 1/3 av Stockholms skärgård) uppvisar likheter i teoretiskt synsätt, 
geografiskt förhållningssätt och nyttjat källmaterial. Båda studierna inleds 
med en beskrivning av naturförutsättningarna, därefter kommer en omfattan-
de presentation av använt källmaterial, varefter de äldre förhållandena be-
skrivs. Kristianssons studie behandlar tiden sent 1500-tal till 1600-talets slut 
och Hedenstiernas tiden från 1600-talet till 1940-talet. För respektive tidspe-
riod behandlas främst befolkning, jordbruk, fiske, handel, bebyggelsen och 
landskapsutnyttjandet. Båda framställningarna har en utgångspunkt i ett na-
turdeterministiskt synsätt, där beskrivningar dominerar över analys och för-
klaring. 

Geografisk landskapsforskning - teoretiska perspektiv 
Några teoretiska perspektiv hos Sporrong och Jansson 
Den kulturgeografiska forskningstraditionen kring äldre agrarlandskap har 
förändrats under 1900-talet. Geografins intresse för rum och tid utgjorde 
tidigt en grund, även om den betonades på olika sätt. Idag kretsar den histo-
riska geografin kring tre ben: tiden, rummet och människan.8 Intresset riktas 
mot människans agerande i rummet och över tiden. Detta kan exemplifieras 
med Ulf Sporrongs arbete Mälarbygd. Agrarbebyggelse och odling ur ett 
historisk-geografiskt perspektiv, som utgår ifrån landskapets utformning, 
vilket för honom är ”en fråga om resursutnyttjandets organisation”. 9 Hans 
”forskningsmetodik” går således ”i första hand ut på att genom studium av 
landskapets former förstå hur människan tekniskt och ekonomiskt utnyttjade 
sina omgivande, fysiska resurser”. Utgångspunkten är ”bebyggelsens och 
kulturmarkens utveckling och förändring under en lång tidsperiod - c 500 till 
1800 e. Kr.”.10 Tonvikten ligger vid ”hur den agrara bebyggelsen och kul-
turmarken förändrades över tiden”, ”form går alltså före process”.11 Det är de 
”morfologiska iakttagelserna” inordnade i ett utvecklingsschema av stadier, 
som lägger grunden till de behandlade karaktärsdragen inom centralbygd, 
övergångsbygd och skogsbygd.12  

Det agrargeografiska forskningsintresset kan också exemplifieras med Ulf 
Janssons studie av äldre jordbrukssamhällen Odlingssystem i Vänerområdet. 
En studie av tidigmodernt jordbruk i Västsverige. Han anlägger ett aktörs-
perspektiv. Det utgår ifrån att alla aktörer har en intention med jordbruks-

                               
8 Jansson 1998, s 13-16. 
9 Sporrong 1985, s 45. 
10 Sporrong 1985, s 71. 
11 Sporrong 1985, s 23-24. 
12 Sporrong 1985, s 39, 88, 191-195. 
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produktionen. Över tiden kan intentionen förändras av såväl interna, som 
externa faktorer. För att förstå jordbrukets organisation i rum och över tid är 
det nödvändigt att förstå brukarens möjligheter att bedriva jordbruk och för-
ändra det. Brukarens handlingsfrihet begränsas av flera faktorer, antingen 
länkade till naturliga förutsättningar eller till samhälleliga förhållanden. Fak-
torerna kan variera över tiden och deras betydelse för jordbruket har haft 
olika styrka. De grundläggande naturliga förutsättningarna för jordbruk är 
jorden, topografin, temperaturen och nederbörden. 

 

 
 
Figur 2. Faktorer vilka påverkar aktörernas val av jordbruksteknik.13  

Förutsättningarnas betydelse för jordbruket har medfört att de också används 
som förklaringsfaktorer för förändringar i agrarsamhällen. Det har antingen 
skett genom betoning av någon enskild faktor, t ex klimat eller som ett kom-
plex av sammanhållna faktorer. Det sista innebär ett ekologiskt synsätt, i 
vilket jordbruk betraktas som ett ”agroekosystem”, som med en viss agrar 
teknik sätter en nyttjandegräns för jordbrukssamhället. De samhälleliga för-
utsättningarna å andra sidan brukar indelas i sociala, ekonomiska och poli-
tiska. Var och en av dessa faktorer har teoretiskt givits olika utformning och 
deras innehåll varierar i olika framställningar. Istället för att lyfta fram en av 
de samhälleliga faktorerna, borde deras samverkan beaktas och då också 
med hänsyn till naturförutsättningarna.14  

Ytterligare ett geografiskt angreppssätt på jordbrukssamhällen är att rela-
tera lokala förhållanden till samhällsfaktorer inordnade på olika skalnivåer. 
Mikronivån ställs mot makronivån. Jansson skriver: ”De samhälleliga och 
naturliga gränserna är viktiga att förstå, men åtminstone de samhälleliga 

                               
13 Jansson 1998, s 18, fig. 1. 
14 Jansson 1998, s 11-27. 



 179

påverkas kraftigt av den rumsliga relationen till andra företeelser”.15 Denna 
”geografiska ram” innebär, som Jansson uttrycker det, att ”produktionen och 
behovet i ett närområde” relateras till samhälleliga förhållanden på regional, 
nationell och internationell nivå. 

Jansson lyfter fram tre geografiska rumsliga modeller användbara för att 
studera ”ekonomiska förhållanden” i tidigmoderna jordbrukssamhällen.16 
Den första är von Thünens modell, som bygger på transportkostnaden för 
avsalu av produkter. Den andra är modellen för spridning av innovationer. 
Den tredje är centrum - periferi modellen, där produktionen behandlas i ter-
mer av makt och beroende. Von Thünens rumsliga modell visar transportar-
betets betydelse för produktionen och lokalisering inom ett slutet mo-
dellandskap med en stad omgiven av en slättbygd. Runt staden skapar trans-
portkostnaden och varornas transportkänslighet regioner som koncentriska 
cirklar. Tunga eller transportkänsliga varor produceras på avstånd från sta-
den. Värdet på jorden, den lägesbundna räntan, är beroende av det transport-
relaterade avståndet, vilket bestämmer produktionen i en region. Resone-
manget har nyttjats i den agrara forskningen, som också påpekat behovet av 
att både problematisera stad - omlandsrelationen och att modellen inte för-
klarar varför staden påverkar produktionen i omlandet. Innovationsmodellen, 
som sällan använts i studier av tidigmodern tid, har dock använts för att ge-
neralisera diffusion av jordbruksteknik och skiften. Modellen har kritiserats 
för att vara beskrivande, den förklarar inte orsakerna bakom ett innovations-
förlopp.17 Centrum–periferi modellen, Wallersteins modell över den europe-
iska världsekonomin från 1500 – 1700, utgår ifrån att ekonomin är strukture-
rad i tre zoner. Kärnområdet drar fördelar av produktion i perifera och mel-
lanliggande semiperifera zoner. Modellen ger både ett ekonomiskt makro-
perspektiv och ett rumsligt förhållningssätt.18  

Janssons slutsats blir att valet av undersökningsområde är avgörande för 
att fånga olika processer och belysa olika modeller. Både processer och mo-
deller verkar på och är konstruerade för olika skalnivåer, vilket måste beak-
tas i en studie av jordbruk.19 Han konstaterar samtidigt att avstånd och läge, 
som är betydelsefulla inslag i von Thünens och Wallersteins modeller, inte 
ger full förklaring. Däremot visar de båda modellerna på förekomst av ”ar-
betsdelning mellan och inom regioner”. En region som ekonomiskt går mot 
en specialisering måste genomgå interna förändringar och blir också beroen-
de av andra regioner. Arbetsdelning leder till en kommersialisering, som får 
lokala sociala och ekonomiska konsekvenser.20  

                               
15 Jansson 1998, s 27. 
16 Jansson 1998, s 27-32. 
17 Jansson 1998,s 28-29. 
18 Jansson 1998 s 29-32. 
19 Jansson exemplifierar detta med Laytons studie av det lokala resursutnyttjandet i Luleälvs-
området, som varit beroende av olika externa förhållanden. Jansson 1998, s 33. 
20 Jansson 1998, s 32-37. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras utifrån ett metodologiskt perspektiv 
att Sporrongs arbete blir användbart för studier av landskapets form och de 
rumsliga förändringarna. Janssons arbete ger ett användbart aktörsperspektiv 
för studien av bondesamhällen i kust- och skärgårdsområden. Hans resone-
mang kring regional arbetsdelning är också intressant för Stockholms skär-
gård, som ju karakteriseras av skillnader i utnyttjandet av centralbygder, 
skogsbygder, övergångsbygder samt kust- och skärgårdsbygder.  

Begreppet odlingssystem 
Traditionella skärgårdsnäringar som jakt och fiske byggde på en skattning av 
resurser. En skattning av resurser är en mänsklig verksamhet där människan 
möter naturen. Den sätter fokus på betydelsen av både naturliga gränser för 
och mänsklig inverkan på utformning och förändring av resursutnyttjande. 
Men lika viktiga för skärgårdsekonomin var de typiska agrara näringarna 
jordbruk och boskapsskötsel. En studie av odling och boskapsskötsel ger 
kunskaper om skärgårdens ekonomi och ekologi, eftersom de båda närings-
grenarna var såväl viktiga inslag i försörjningen i skärgården, som ett resul-
tat av samverkan mellan mänskligt arbete och naturförutsättningar. I det 
perspektivet skulle vi kunna se odling och boskapsskötsel som goda indika-
torer på resursutnyttjande i skärgårdssamhällen. Det ekonomiska och för-
sörjningsmässiga utbytet av odling och boskapsskötsel är beroende av för-
hållanden som har sin grund i såväl mänskliga aktiviteter som i naturförut-
sättningar. 

Betydelsen av odling och boskapsskötsel har självklart varierat över tid 
och rum. Varierande samhällsförutsättningar kan vara en orsak, men varia-
tionen kan också ha haft sin grund i föränderlighet i naturförutsättningar. 
Variationen är komplex och inte enkel att förstå. Den tvingar oss till reflexi-
on och omfattande studier av skärgården, studier som ger spännande inblick-
ar i skärgårdslivet. 

Jansson beskriver odlingssystem som människans sätt att organisera jord-
bruket, vilket innebär att begreppet ”kan ses som länken mellan samhälle 
och mark”.21 Hans framställning har ett aktörsperspektiv, vilket innebär en 
utgångspunkt i att brukaren har valt ett odlingssystem. Valet är dock beroen-
de av faktorer relaterade till såväl samhälleliga som naturliga förhållanden. 
Begreppet är komplicerat, bl a eftersom det förknippas med oklara definitio-
ner, men det visar på behovet av att ha ett helhetsperspektiv på jordbruket.22  

                               
21 Jansson 1998, s 11. 
22 Jag följer här Janssons presentation av begreppet.  
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Figur 3. Odlingens inplacering i den agrara verksamheten. I den nedre delen visas 
vilka fysiska uttryck verksamheten får.23  

Begreppet odlingssystem berör ”inägomarkens fysiska och tidsmässiga or-
ganisation”. Fysiskt vilade odlingssystemet på gärdesindelningen, som for-
mades av hägnader kring inägomarken (åker och äng) i sin helhet eller som 
särhägnade åker- eller ängsgärden. Hägnaderna skulle stänga boskapen ute 
eller inne. Djuren skulle kunna hållas på utmarken eller ibland inom ett gär-
de. För den varierande hägnadsorganisationen skiljer Jansson på begreppet 
hägnadssystem, för inhägnader av hagar, ängar osv., medan begreppet gär-
dessystem beskriver åkergärdens organisation. Inom ett åkergärde kunde 
jorden få vila, trädas. Begreppet trädessystem länkar till hur stor andel som 
trädades, den totala åkermarken kunde odlas i t ex ensäde, tvåsäde, tresäde 
osv. I åkergärdet förekom också en växtföljd, odling av olika sädesslag. 
Sammantaget omfattas begreppet odlingssystem av gärdessystem, trädessy-
stem och växtföljd. Begreppen måste hållas isär, även om trädan kan ses som 
en del av växtföljden och ”andelen träda ofta motsvarade antal gärden”.24 

Odlingssystem är enligt Jansson ”en komplex tidsmässig och rumslig or-
ganisation av odlingen”.25 Den tidsmässiga komplexiteten handlar om att en 
djupare förståelse av odlingssystemen måste utgå ifrån både ett kort och ett 
långt tidsperspektiv. I det korta perspektivet över en odlingscykel måste vi 
förstå de naturgivna förutsättningarna och brukningsenhetens arbetskraft och 
hela ekonomin. För brukningsenhetens odling behövs kunskap om förutsätt-
ningar som gödseltillgång, behov av träda och växtföljd. För dess boskapsdel 
behövs kunskap om organisationen av betet och hägnadssystemet. Utform-
ningen av ett odlingssystem är också ett resultat av företeelser i ett långt 
tidsperspektiv. Den historiska traditionen har påverkat, liksom föränderliga 
influenser från samhälle och marknad. 

Jansson anser att det inte är möjligt att formulera ett teoretiskt resone-
mang om odlingssystemens förändring, eftersom olika faktorer spelat in vid 
olika tidpunkter i olika regioner. Istället skapar han ett ”ramverk för förståel-
sen av jordbrukets förutsättningar”. Han sammanför dessa i tre huvudgrup-

                               
23 Jansson 1998, s 47, fig 8. 
24 Jansson 1998, s 43-47. 
25 Jansson 1998, s 225. 
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per.26 De naturliga förutsättningarna handlar således om jordarter, tillgång till 
hägnadsmaterial, klimatet osv. De strukturella eller institutionella förutsätt-
ningarna å andra sidan betonar ”det historiska arvet” på platsen, ägande- och 
nyttjanderätt till jorden och typen av brukningsenheter med dessas förutsätt-
ningar. De lokala förhållandena slutligen riktar uppmärksamheten mot det 
som ”berör det enskilda jordbruket och det som aktören direkt kan påverka.” 
Den lokala ekonomin ställs i fokus, med spannmålsodling, boskapsskötsel, 
binäringar, val av gröda, behov av gödsel, betesbehov osv. 

 
 

 
Figur 4.  Faktorer vilka påverkar aktörernas val av jordbruksteknik.27  

Natur, samhälle och aktörer 
Med aktörsperspektivet på skärgårdssamhället kommer förklaringar till eko-
nomisk förändring att behandlas utifrån betydelsen av naturliga och samhäl-
leliga förutsättningar. Särskilt för kust- och skärgårdsområden är naturförut-
sättningarna viktiga för förståelse av resursutnyttjandet. Deras inverkan på 
aktörerna är dock komplicerad, då naturförutsättningar består av många fak-
torer och flera av dem har varierat över tiden. I skärgårdar gäller det särskilt 
klimatet och landarealens förändring genom strandförskjutningen. 

Den geografiska skärgårdslitteraturen ger flera exempel på naturförutsätt-
ningarnas betydelse både som övergripande förklaring till förhållanden i 
skärgårdssamhällen och för detaljer i bebyggelsens och markanvändningens 
lokalisering och förändring. Hedenstierna framhåller att det tidigt i Stock-
holms skärgård ”skapats en bygd av speciell kulturgeografisk prägel, utveck-
lad på basis av de fysisk-geografiska förhållandena, då befolkningen på ett 
alldeles särskilt sätt fått anpassa sin livsföring efter den omgivande naturen 
och de möjligheter till uppehälle denna kan erbjuda”.28 I sin beskrivning av 

                               
26 Jansson sammanfattar valet av odlingssystem i elva punkter, som anger tänkbara förklar-
ingsfaktorer, vilka han sammanför i tre huvudgrupper. 
27 Jansson 1998, s 73, fig 18. 
28 Hedenstierna 1949, s 8. 
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1600-talsbygden i Stockholms norra skärgård resonerar Kristiansson om 
orsaker till skärgårdsbyarnas storlek. Med sitt naturdeterministiska synsätt 
konstaterar hon att de flesta byarna var mycket små. Det torde främst ”ha 
berott på den sönderskurna topografin. I den kuperade terrängen, där dalstrå-
ken sällan vidgade sig till öppen bygd, där lermarkerna ofta bestodo endast 
av smala strimmor omgivna av dåliga odlingsmarker, eller där sanden var 
den bästa jorden, funnos ringa naturliga förutsättningar för uppkomsten av 
storbyar.” Hon beskriver också hur många faktorer ”ha samverkat vid valet 
av byplats.” Man valde ”god kontakt med havet, tillgång till åkerjord och 
betesmark, väldränerat och torrt, skyddat för insyn och särskilt i havsbandet 
även för vindar och icke minst tillgång till dricksvatten. Att ur hela detta 
komplex av faktorer avgöra vilken, som kommit i första eller andra hand, är i 
det närmaste omöjligt”.29  

Dessa välformulerade samband mellan bebyggelsen och naturförutsätt-
ningarna är både rimliga och betydelsefulla för att förstå skärgårdsförhållan-
den. Samtidigt ger de inte någon förståelse för den svallvåg av s.k. samhälls-
förutsättningar som översköljt dessa bondesamhällen. Ett tankeväckande 
exempel på detta kan vi välja från Kristianssons studie. Hon beskriver bl a 
hur ”bebyggelsens höjd över havet beror främst på områdets allmänna höjd-
förhållanden men även på bebyggelsens ålder.” Äldre byar ligger högre över 
havet än yngre, vilket bl a förklaras med att ”de bättre jordarna redan tagits i 
anspråk”.30  

Sammantaget konstaterade Kristiansson att det i skärgården fanns begrän-
sade ”naturliga förutsättningar för uppkomsten av storbyar.” Där dessa ändå 
fanns, t ex Oxhalsö på Blidö, Rådmanby på Rådmansö och Harg på Vätö, 
där fanns också ”stora och öppna och framför allt någorlunda plana” områ-
den. Samtidigt skrev hon att för ”dessa storbyar synes tillgång till god jord ej 
ha varit utslagsgivande.” Här ”tycks man haft behov av stora vidsträckta 
områden för att i betesmarken få ersättning för åkern”. Vidare antyder hon 
att det för Oxhalsö, liksom ”för andra byar i de yttre delarna, torde varken 
åkern eller betesmarken ha skapat byarna utan fisket och handeln med såväl 
fisk som andra varor”.31  

Detta resonemang är intressant, eftersom det sammanfattar mycket av vår 
föreställning om skärgården och blottlägger vår bristande kunskap om skär-
gårdens bebyggelsehistoria. För det första:. Skall en samling familjebebyg-
gelser förstås enbart utifrån en ekonomisk bas i odling och boskapsskötsel? 
                               
29 Kristiansson 1947, s 83-87. 
30 Kristiansson 1947, s 85-87. I min avhandling har jag reflekterat över och med fältarbeten 
undersökt problemet att den äldsta bebyggelsen i den norduppländska kustbygden under 
vikingatid intog just kustlägen. Med strandförskjutningen kom de efterhand att ligga allt 
längre ifrån kusten, samtidigt som ny bebyggelse intog bl a kustlägen. Bakom denna föränd-
ring ligger en komplicerad problematik, som har att göra med att bönderna hade förmåga att 
ändra sin produktion när både naturförutsättningarna ändrades och nya bebyggelser gjorde 
anspråk på markområden. Windelhed 1995, s 250-253. 
31 Kristiansson 1947, s 83-84. 
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Här ställs bybegreppet på sin spets. För det andra: Måste enbart naturförut-
sättningar förknippade med odling och boskapsskötsel ge utrymme för att 
fler familjebebyggelser fanns samlade på en plats? Kristiansson själv antyd-
de att de större byarna kan ha haft en ekonomi med inslag även av fiske och 
handel. Samtidigt tycks hon ha svårt att förknippa ”byar” med annat än 
”jordbruk”. 

Här ställs slutligen också vår ”landskapsföreställning” på sin spets. Med 
en slentrianmässig föreställning att landskap ”bara” kan nyttjas för ”jord-
bruk” blir en naturdeterministisk förklaringsmodell ganska naturlig i skär-
gårdar. Eftersom dessa trots allt är ganska unika och dessutom varit dåligt 
studerade i forskningen, har vi svårt att frigöra oss från en traditionell land-
skapssyn som hämtar sin norm från förhållanden på fastlandet. För en djupa-
re förståelse för skärgårdssamhällen, måste vi försöka bättre sätta oss in i 
förhållandena i sådana, utan att lyfta över våra föreställningar från de avvi-
kande förhållandena på fastlandet. Kristianssons resonemang ovan antyder ju 
att en ”by” i skärgården kan ha haft en ekonomi som vilade på annat än jord-
bruk och att detta kunnat ge försörjning för en större grupp familjer på plat-
sen. Varken naturförutsättningar för jordbruk eller ett traditionellt jordbruk 
tycks självklart och enskilt förklara förekomsten eller storleken på ”byn”. 

Att förklara agrar geografi 
I skärgårdsstudier som berör en karg och utsatt miljö är det egentligen inte så 
konstigt att äldre forskare som Hedenstierna och Kristiansson lyfte fram just 
naturens betydelse för befolkningens försörjningsvillkor.32 I den moderna 
geografins framväxt under 1800-talet, var nämligen det naturvetenskapliga 
inslaget starkt. Tidigt fick också naturfaktorer ge förklaring till mänskligt 
agerande. Naturdeterminism, tanken att människan lever under naturens 
lagar, betonades av bl a Ratzel i slutet av 1800-talet.33 Tanken att kulturella 
former var anpassade till och bestämdes av förhållanden i naturen, hade ett 
mer eller mindre uttalat förklaringsvärde långt in på 1900-talet.  

Successivt, med geografins allt större intresse för samhällsvetenskapliga 
studier, fick varierande samhällsrelaterade förhållanden ge förklaring till 
mänskligt beteende. Naturförhållandena tonades ner, även i den agrart inrik-
tade historiska geografin.34 Detta trots en medvetenhet om dessa förhållan-
dens fundamentala betydelse för agrar produktion. Naturförhållandenas be-
tydelse träder exempelvis fram i landskapsbegreppet. Att naturförhållandena 
fått allt mindre förklaringskraft och överhuvudtaget ganska begränsad upp-
märksamhet i agrart inriktade geografistudier har flera orsaker. En viktig är 

                               
32 Hedenstierna 1949, s 2, 5, Kristiansson 1947. 
33 Holt Jensen 1999, s 42-45. 
34 Holt Jensen 1999, s 48-53, 91-97. 
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föreställningen om människans förmåga att hantera naturförhållanden för 
ekonomiskt nyttjande.35  

Mot bakgrund av detta vill jag nedan antyda andra förklarande resone-
mang som haft betydelse inom den agrarhistoriskt inriktade geografin. För-
ändringar i jordbruk har diskuterats utifrån många olikartade orsaksförhål-
landen. En tradition handlar om förhållandet mellan befolkningen och jord-
bruksutvecklingen Det är en tradition som vilar på två motsatta åsikter. 
Malthus menade å ena sidan att befolkningen inte kunde öka mer än vad 
jordbruket kunde ge i avkastning, medan Boserup å andra sidan menade att 
befolkningstillväxten initierade intensifiering av jordbruk.36  

Bland de många samhällsbaserade faktorer som haft betydelse att förklara 
förändringar i jordbruk finner man bl a den marxistiskt influerade forskning-
en som betonar relationer mellan olika sociala skikt i samhället. En annan 
inriktning fokuserar på bondesamhällets institutioner som ram för brukarnas 
agerande. Ytterligare en annan inriktning betonar makten över marken. Jans-
son, å andra sidan, kritiserar det faktum att ekonomiska förhållanden sällan 
framträder som viktig faktor för förändringar av jordbruk. Själv lyfter han 
fram ekonomin eller marknadens betydelse i sin studie av tidigmoderna 
jordbruk. De politiska förhållandena slutligen har också haft liten betydelse i 
studier av äldre jordbruk. För 1500-talet har studier berört kronans politik för 
kolonisation.37  

Som geograf, med självupplevda akademiska avståndstaganden från na-
turdeterminism, är det trots allt spännande att återgå till studiet av historiskt 
resursutnyttjande med ett medvetet analyserande av just naturförutsättning-
arnas betydelse. Naturförutsättningarna kan på så sätt tydliggöras både som 
en förutsättning för resursutnyttjande under en viss period och som analyse-
rad förklaringsfaktor till långsiktiga förändringar av resursutnyttjanden. I 
medvetenheten om naturförutsättningarna ligger i förlängningen också en 
medvetenhet om de speciella förutsättningarna i skärgården. I en regional 
studie blir det rätt naturligt att skärgården uppfattas som något perifert. Om 
skärgården istället studeras med aktörsperspektivet fokuserar intresset på 
skärgårdens egna villkor. Dess egenskaper blir utgångspunkten för att förstå 
och förklara bebyggelsehistorien och försörjningen.  

                               
35 En annan viktig orsak kan vara forskarens oro att i ett forskarsamhälle med ”samhällsmed-
vetna” kolleger bli anklagad för att hemfalla åt den enkla och lättköpta naturdeterminismen. 
36 Här efter Jansson 1998, s 12-13 och Windelhed 1995, s 54-55. 
37 Jansson 1998, s 23-27. 
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Regionalgeografiska perspektiv på skärgårdslandskap 
Sporrong och det "mogna" landskapet 
Ulf Sporrong och Ulf Jansson har gjort geografiskt inriktade regionala studi-
er av äldre bondesamhällens långsiktiga nyttjande av marken för odling och 
boskapsskötsel.38 Förutom att de berör olika regioner och delvis olika tids-
perspektiv, vilket påverkar sättet att metodiskt genomföra respektive studie, 
har de lite olika inriktning. Sporrong fokuserar i Mälardalslandskapen på 
markanvändningens fysiska organisation och förklarar rumsliga förändringar 
med innovationsspridning och bondesamhällets behov av organisation. Jans-
son behandlar för Västsverige också markanvändningens fysiska organisa-
tion, men dessutom hur markutnyttjandet varit ordnat. Hans förklaringar till 
förändringar i markutnyttjandet kretsar främst kring marknadens inverkan på 
bönderna i det tidigmoderna bondesamhället. 

För kunskap om Mälardalen kan vi till att börja med konstatera att det inte 
finns så många regionalt täckande arbeten om det agrara landskapet.39 Spor-
rongs arbete beskriver inledningsvis Mälardalsområdets geologi och tar då 
först fasta på det subkambriska peneplanet, med sina många sprickdalar och 
förkastningar. Centralt i regionen ligger Mälaren och Hjälmaren omgivna av 
lågt liggande slättbygder. De omges i sin tur av högre liggande skogsområ-
den. Större delen av området ligger inom det mellansvenska sprickdalsland-
skapet med leror i låglänta sprickdalar och omgivna av höjdstråk med mo-
rän. Det har skapat gynnsamma förutsättningar för jordbruk.  

Regionens bebyggelsehistoria har beskrivits av Sporrong med en kvanti-
tativ landskapsbeskrivning, där han kategoriserar regionens naturförutsätt-
ningar utifrån s.k. landskapsvariabler uppmätta i mätytor. Dessa definierar 
slättbygd, övergångsbygd och skogsbygd. Slättbygden, som täcker 8 % av 
områdets mätytor, återfinns utmed norra och västra Mälarstranden och i cen-
trala Uppland. Den omges av övergångsbygder, inte mindre än 36 % av om-
rådes mätytor, som framträder som större partier i södra Uppland och i 
Sörmland. Den sörmländska kusten har fläckvisa områden med övergångs-
bygd. Annars dominerar skogsbygderna här liksom på de större öarna utan-
för kusten. 

                               
38 Sporrong 1985 och Jansson 1998. 
39 Sporrong 1985, s 43-45 nämner Erixon 1953 och Enequist 1975. 
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Karta 24. Kartografisk redovisning av slättbygd och övergångsbygd efter Sporrong 
1985.40  

Inom slättbygderna, eller ”centralbygderna”, etablerades den första agrara 
bosättningen. Efter en ”inre bebyggelseförtätning” skedde en ”stabilisering 
av bebyggelsebilden”. Övergångsbygderna, med ”ett omväxlade, småbrutet 
landskap”, har också ”en lång utvecklingshistoria, men har i allmänhet mera 
begränsade fysiska resurser”. Det framgår av Sporrongs arbete att Mälarre-
gionens skogsbygder och kust- och skärgårdsområden har en yngre bebyg-
gelse. I dessa regionalt sett sent koloniserade områden uppvisar den tidig-
moderna markanvändningen likartade drag med centralbygderna. Däremot 
skulle man med Sporrongs språkbruk kunna säga att de perifera bygderna 
inte nådde lika långt i sin utveckling, de fick ett "omoget" landskap.41 Spor-
rong såg regionens bebyggelsehistoria i de tre landskapstyperna som ett ”sy-
stem”. ”Systemet tenderar att fungera så att då ’målet’ i utvecklingen är nått 
- dvs att en viss form av stabilitet inträder - har samhället nått en betydande 
’mognadsgrad’”. ”Ju längre som stabilitet råder, kan ett samhälle som karak-
teriseras därav utifrån uppfattas som statiskt - brist på utveckling och föränd-
ring”.42  

Sporrongs framställning av regionen östra Mellansverige kan sägas vila 
på generaliseringar av förhållanden i centrala delar av regionen. Det är tyd-
ligt även i hans val av detaljstuderade enheter och var de är lokaliserade i 
regionen.43 I den historiska framställningen av karaktärsdragen i regionens 

                               
40 Sporrong 1985, s 39, fig. 18. 
41 Sporrong 1985, s 33-40. 
42 Sporrong 1985, s 29. 
43 Sporrong se 1985 fig 128. 
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landskapsutnyttjande och tolkningen av orsaker bakom de rumsliga föränd-
ringarna står de centrala jordbruksbygderna i fokus. Skärgården, som han 
betraktade som ett perifert område, behandlades mycket översiktligt. Att låta 
centralbygdernas situation bli norm för det som skett i regionen är visserli-
gen effektivt i en regional analys, samtidigt belyser det svårigheterna bakom 
geografins regionbegrepp. Strävan att tydliggöra regionen tvingar fram en 
fokusering på det som förenar inom den regionala avgränsningen. I regio-
nens ytterområden är kanske inte det ”regiontypiska” så tydligt. Ändå får 
den regionala karakteristiken färga av sig på tolkningen av perifera områden. 
Här träder således ytterligare ett skäl fram att utveckla landskapskunskapen 
om skärgården i östra Mellansverige. 

Jansson och det "omogna" landskapet 
Även Ulf Jansson har karakteriserat landskapsutnyttjandet i östra Mellansve-
rige. Han beskriver det som stabilt, med tvåsäde ofta i två åkergärden. Enligt 
honom kan det bero på att jordbruket här redan under medeltiden hade effek-
tiviserats t ex med höstråg som bidrog till en arbetsspridning över året. Även 
naturförutsättningarna, med tätbefolkade sprickdalar, ställde krav på hög 
arealproduktivitet, eftersom de hindrade nyodling. Till detta lägger han de 
viktiga ”samhälleliga institutionella faktorerna” och den medeltida fasta 
”relationen mellan skatt och åkerareal”, samt samhällsorganisationens upp-
byggnad kring byarnas regelbundna solskifte och bönderna skatteleveranser i 
natura. Därtill var handeln starkt kontrollerad av borgare och handelsmän i 
städerna. Dessa förhållanden skapade ”en situation där den enskilde bonden 
saknade incitament att förändra sin produktion”.44 

Mot dessa förhållandena i östra Mellansverige ställer Jansson sitt eget un-
dersökningsområde kring Vänern. Janssons kulturgeografiska avhandling om 
Vänerområdet är inriktad på odlingssystem under perioden 1550 – 1750. 
Hans grundläggande frågor är hur odlingssystemen utformades, hur odlingen 
bedrevs, samt hur och varför odlingssystemen förändrades. 45 Området blir 
intressant, eftersom det uppvisar parallella drag med den landskapssituation 
vi möter i Mälardalsregionens periferi. 

Vänerområdet fick under tidigmodern tid en regional ekonomisk speciali-
sering genom bergshanteringens expansion i Bergslagen. Den påverkade 
landskapets utformning och förändring. Jansson konstaterar att Västsverige, i 
kontrast till östra Mellansverige, har stora regionala variationer i landskapets 
utformning. Det har haft en stor förändringsbenägenhet, som Jansson förkla-
rar med böndernas egna initiativ och närvaron av en marknad för jordbruks-
produkter. I området var jordbruket flexibelt, vilket Jansson menar berodde 
på ”den enskilde bondens handlande”. De samhälleliga och naturliga förhål-

                               
44 Jansson 1998, s 227-228. 
45 Jansson 1998, s 12. 
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landen som påverkade aktörerna i Vänerområdet var under tidigmodern tid 
annorlunda och inte så starka som i östra Mellansverige.46  Widgrens karak-
teristik av Värmland som ”det omogna kulturlandskapet”, anser Jansson 
även vara ett beskrivande kännetecken för Vänerområdet.47Den beskrivning-
en står i ett motsatsförhållande till Sporrongs karakteristik av landskapet i 
Mälardalens centralbygder som ett ”moget” landskap. 

Den variationsrikedom Jansson beskrivit i odlingssystemen under 1600-
och 1700-talen i Vänerområdet, vill han tolka ”som ett tidigt ’sönderfall’ av 
de traditionella systemen.” Förändringarna visar att ”olika typer av system 
inte är konstanta över tiden”, ”landskapsutnyttjandet var flexibelt, snarare än 
statiskt.” I Vänerområdet ”förefaller flexibilitet och förändring vara nyckel-
orden snarare än stabilitet och ’mogen’ form”.48 Han noterar olika typer av 
skillnader i sitt undersökningsområde 49 De rumsliga skillnaderna tog sig 
uttryck i bebyggelsens olika odlingssystem. De tidsmässiga skillnaderna 
innebar att odlingssystemen förändrades, men inte efter en generell modell. 
De kvalitativa skillnaderna slutligen innebar att jordbruk av olika karaktär 
löste sin jordbruksproduktion på olika sätt. 

Norman och bebyggelsens geografi 
Arkeologen Peter Norman har för den sörmländska skärgården beskrivit 
bebyggelseförändringar från yngre järnåldern till 1500-talet i tre tidsbilder.50 
Bebyggelsens regionala utbredning under yngre järnålder redovisas med 
läget för 700 gravfält i förhållande till naturförutsättningar. Dåtidens bebyg-
gelse låg en bit inåt landet och vid centrala odlingsbygder. Nästa tidsbild, 
skapad med ortnamn med de olikåldriga efterlederna -stad och -by (äldre) 
respektive -torp och -säter (yngre), antyder bebyggelsen under järnåldern 
respektive tidig medeltid. I den bilden framträder en expansion av bebyggel-
sen mot skogsbygder utanför centralbygder samt mot kusten och de större 
öarna öster om Södertörn. Den tredje tidsbilden bygger på bebyggelsesitua-
tionen i kronans äldsta jordeböcker från mitten av 1500-talet. Här framträder 
ytterligare en bebyggelseexpansion ut mot kusten och på större öar nära kus-
ten. 

Det är särskilt fyra slutsatser i Normans presentation som här är intressan-
ta. Han menar att det åtminstone sedan järnåldern innanför kusten funnits en 
livskraftig bebyggelse i anslutning till områden med goda förutsättningar för 
jordbruk. Under medeltiden expanderade bebyggelsen som små enheter eller 
gårdar ut mot kusten och efterhand ut på de större och kustnära öarna. På 
öarna är idag spåren efter den medeltida bebyggelsen vaga, men de indikerar 
                               
46 Jansson 1998, s 225-228. 
47 Jansson 1998, s 161. Jansson refererar Widgren 1988. 
48 Jansson 1998, s 161. 
49 Jansson 1998, s 161. 
50 Norman tidigare i denna publikation. 
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ett resursutnyttjande i form av jakt och fiske och senare även en extensiv 
animalieproduktion. Utmed Södertörns sydliga kust slutligen fanns på 1500-
talet två olika jordägarformer. I väster dominerade jord av frälsenatur och i 
öster var kronan stark jordägare. 

En geografisk fördjupning av Normans studie bör för kust- och skär-
gårdsområdet kring Södertörn kunna tydliggöra hur denna medeltida koloni-
sationsbygd blev etablerad, hur produktionen varierat över tiden och hur 
ägandet till jorden påverkat etablering av ny bebyggelse och resursutnyttjan-
de över tiden. 

Med Sporrongs karakteristik av de östsvenska centralbygderna som mog-
na landskap och Janssons karakteristik av Västsverige som ett omoget land-
skap, finns intressanta ingångar att analysera det tidigmoderna landskapet på 
Södertörn. Här mejslar Normans studie först ut centrala bygder, vilka Spor-
rong kännetecknar som typiskt mogna tvåsädesbygder med långvarig stabili-
tet i jordbruket. Normans studie belyser också de perifera områdena; skogs-
bygden, kusten och skärgården.51 Dessa behandlas visserligen av Sporrong, 
men de får en tydligare relief med Janssons formuleringar av skillnaderna i 
landskapsförändringarna mellan östra och västra Sverige. Med detta betrak-
telsesätt blir det frestande att, på Södertörns kustområde, utnyttja Janssons 
sätt att studera ett ”omoget” landskap, som kännetecknas av anpassning till 
nya förutsättningar i både natur och samhälle. 

Sammantaget ger dessa undersökningar en inriktning på studiet av resurs-
utnyttjandet i skärgården under tidigmodern tid. Sporrongs undersökning ger 
ett makro- och mikroperspektiv på regionen. Med Sporrongs resonemang 
påverkas skärgårdens lokala jordbrukssamhällen i regionens periferi av idéer 
som tidigt fått fotfäste och skapat hög organisationsgrad i regionens centrala 
delar. Eftersom Sporrongs Mälarbygd fokuserar på fastlandet, blir det intres-
sant att analysera skärgården som ett område i regionens utkant. I det per-
spektivet blir Janssons karakteristik av de olikartade förhållandena i östra 
Mellansverige och i Vänerområdet av betydelse. Hans sätt att studera ett 
dynamiskt och omoget landskap ger en användbar metodik för att studera 
förändringsbenägna landskap på kust och i skärgård med flexibilitet i resurs-
utnyttjande. Det skulle kunna ge en utgångspunkt för att betrakta skärgården 
som ett område där förhållandena under tidigmodern tid inte nått den stabili-
tet som fått karakterisera regionens centrala delar. I ett regionalt perspektiv 
har skärgården ju en kort bebyggelsehistoria, utspelad i ett område med be-
gränsade naturförutsättningar för jordbruk. 

                               
51 Norman tidigare i denna publikation. 
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Landskapets form och förändring i östra Mellansverige 
”Tusentalet och tiden omedelbart därefter utgör en period i agrarlandskapets 
utveckling då den bebyggelsebild vi möter i de äldre lantmäterikartorna från 
1600- och 1700-talet fick många av sina mest karakteristiska drag utmejsla-
de”. 52 För att få perspektiv på bebyggelse och jordbruk i skärgården är det 
nödvändigt att utgå ifrån de historiska förhållandena i landskapsregionen 
östra Mellansverige. Enligt klassisk regionalgeografi skall en region bestå av 
ett område med någon form av enhetlig karaktär. Verkligheten gör att en s.k. 
landskapsregion snarast är en konstruktion av valda egenskaper som uppträ-
der med variationer, men tillsammans karakteriserar de dock regionen som 
speciell i förhållande till en omgivning.53 Detta träder fram på ett konkret 
sätt, när vi betraktar östra Mellansverige i ett centrum – periferi - perspektiv. 
Med ett sådant perspektiv, lät Sporrong centrum utgöras av Mälardalens 
slättbygder och periferin bl a av Stockholms skärgård. 

Poängen i detta sammanhang är att tydliggöra att centrum har en lång be-
byggelsehistoria med goda förutsättningar för jordbruket. Tiden och förut-
sättningarna har påverkat jordbrukets utformning och förändring. Ibland har 
konkreta drag i jordbruket även fått fotfäste i periferin. I centrum har agrara 
idéer tidigt nått en mognad. Kunskapen där om utformning av landskaps-
mönster ger perspektiv på den periferi som Stockholms skärgård utgör i ett 
regionalt agrarhistoriskt sammanhang.54  

Ulf Sporrongs omfattande geografiska studie i jordbrukssamhällets mark-
användningshistoria i östra Mellansverige lägger tonvikten på markanvänd-
ningens form och rumsliga förändringar. Han karakteriserade landskapsregi-
onen östra Mellansverige som en sedan medeltiden stabil tvåsädesbygd. Den 
kännetecknades av små byar om 2 – 5 gårdar, vilka odlade åkermarken i 
tvåsäde. I centrala bygder var byarna större, med bebyggelsen i laga läge och 
åkermarken i tegskifte efter solskiftets principer.  

I Mälardalens centralbygder, med goda jordbruksförutsättningar och en 
lång bebyggelsehistoria, har bebyggelsen ”genomgått flera utvecklingsfa-
ser”.55 Här har markutnyttjandet ”en genomgripande planering”, med ”open-
fields-system med reglerad och konsekvent tegindelning.” Vidare är bebyg-
gelsen inordnad i sprickdalslandskapet och har ofta samverkande former, t 
ex gärdeslag mellan flera byar. Det förekommer också att bebyggelsen sla-
gits samman till större enheter.56 Det är också vanligt att dessa stora enheter 
har ”den äldsta och mest frekventa förekomsten av regleringar” av bytom-
ter.57  

                               
52 Sporrong 1985, s 11. 
53 Sporrong 1996, s 16-26. 
54 Sporrong 1985. 
55 Sporrong 1985, s 99,196-199. 
56 Sporrong 1985, s 106-115. 
57 Sporrong 1985, s 145 
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I centralbygden var således åkermarken tidigt reglerad, vilket tillsammans 
med att beskattningen vilade på åkerinnehav bidrog till låsningar i agrarsam-
hället. Dessa låsningar och en stark påverkan genom ägande av borgare och 
handel med städerna, bidrog tidigt till stabilitet eller konservering av sättet 
att driva jordbruk. Resultatet blev det Sporrong kallade det mogna landska-
pet i centralbygderna.58  

Centralbygderna har således med tiden fått en markanvändning byggd på 
genomreglerade landskapsformer. Sporrong såg det som ett resultat av goda 
naturförutsättningar, lång bebyggelsehistoria formad av självägande bönder 
och en agrar produktion dominerad av spannmålsodling. Marginalbygderna 
hade en mer varierande och oreglerad landskapsutformning. Här var natur-
förutsättningarna mindre gynnsamma, bebyggelsehistorien kortare och den 
agrara produktionen dominerades av boskapsskötsel. 59  

Den kronologi Sporrong förde fram för bylandskapet utgår ifrån att det 
successivt växte fram som en efterföljd till den äldre järnålderns s.k. sten-
strängslandskap. Kring 600 e. Kr. skedde en första gärdesläggning, som från 
vikingatiden utvidgades med gärden för tvåsädessystemet. De ”regelbundna 
tegsystemen”, torde ha tillkommit från ”mitten av medeltiden eller något 
senare”.60  

Vi kan sammanfatta Sporrongs regionala Mälardalsstudie med att regio-
nens centrala delar har haft en långvarig bosättning med successivt etablera-
de landskapsformer. ”Marginalområden har mindre enheter (och) påverkades 
sent av de idéer som länge utgjorde grunden för landskapsutformning i cen-
trala bygder”.61  

Skärgårdslandskap i östra Mellansverige 
I kust- och skärgårdsområden i östra Mellansverige, med ett regionalt sett 
relativt ungt landskapsutnyttjande, kan vi förvänta oss ett jordbruk som skil-
jer sig från fastlandets långvarigt nyttjade jordbruksbygder. Skillnaderna kan 
uttryckas som skillnader i ”det historiska arvet”.62  

Landskapsutnyttjandet i kust- och skärgårdsområden har formats i ett re-
lativt kort tidsperspektiv, som vi rätt väl kan analysera med skriftligt källma-
terial från 1500-talet och framåt. Vi kan förvänta att landskapet här uppvisar 
stor variationsrikedom mellan olika brukningsenheter, bygder och öar. Dessa 
förhållanden i området kan i ett regionalt sammanhang betecknas som ett 
                               
58 Sporrong 1985, s 196-199. 
59 Sporrong 1985, s 83, 191-192. 
60 Sporrong 1985, s 161-164, 191-196. 
61 Sporrong 1985, s 100. Detta får en belysning i två avhandlingar om lokala förhållanden i 
Norduppland. Arkeologen Anders Broberg beskrev den vikingatida och tidigmedeltida pro-
duktionen bl a i Lingnåre. Broberg 1990 s 108-112. Min geografiska studie behandlade land-
skapsutformningen och produktionen från och med vikingatid till 1700-talet i Barknåre. Win-
delhed 1985. Jmf Sporrong 1995, s 250-262. 
62 Jansson 1998, s 73. 
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”omoget” landskap. Så karakteriserade Widgren det värmländska landskapet, 
eftersom dess former enligt de äldre lantmäterikartorna var unga och de ”inte 
hunnit låsas i några reglerade former”.63 Omdömet om graden av mognad för 
ett agrarlandskap blir här således relaterat till hur nära i tiden formerna eta-
blerats i förhållande till det källmaterial vi använder. 

I ett regionalt perspektiv kännetecknas den sörmländska kusten av över-
gångsbygder och skogsbygder. Här kan vi förvänta en bondebebyggelse som 
över tiden agerat efter strategier som vi rätt väl känner från regionens centra-
la bygder. Samtidigt menar Sporrong att de begränsade naturförhållandena 
och den konkreta bebyggelsehistorien, medfört en landskapsutformning som 
inte nått centralbygdernas mognadsgrad. Dessutom har områden utanför 
centralbygderna fått en något speciell jordägarsituation. Under medeltid 
formades en godsorganisation med jordägare på sätesgårdar och med en 
godsmassa, bestående av spridda landbohemman. Denna frälsebebyggelse 
har i stor utsträckning varit lokaliserad ”till mer marginella delar av kultur-
bygderna”, främst ”landhöjningsmark och skogsområden”. Sätesgårdarna 
”har en specifik lokalisering – utefter sjö- och vattenstråk och i jordbruksdi-
striktens ytterzon”. På ungefär samma ställen var kyrkojorden lokaliserad.64 
Sporrong antyder två möjligheter till denna lokalisering. Det kan vara områ-
den som ”lämpade sig för den mera extensiva brukningsform som ofta präg-
lade de större sätesgårdarna. Det kan möjligen också ha varit så att de centra-
la partierna av bygden inte varit tillgängliga för frälseköp”.65  

Stockholms skärgård 
Enligt Hedenstierna är Stockholms skärgård ”en av världens mest vidsträckta 
skärgårdar”. Denna skärgård är ”ingalunda av någon enhetlig karaktär”.66 
Hedenstierna gav många fina beskrivningar både av den mellersta skärgår-
den och senare av hela skärgården.67 Även Kristiansson har givit en god be-
skrivning av naturförutsättningarna i Stockholms norra skärgård68 För henne 
spelade naturens förutsättningar och gåvor en stor roll. Hon skrev t ex: ”Förr 
var ett områdes naturtillgångar den enda och avgörande faktorn för dess 
näringsliv. Endast i mindre utsträckning skapades arbetstillfällen och ut-
komstmöjligheter för människorna oberoende av naturtillgångarna”.69 

Hedenstierna framhöll att kustlinjen ”utgör en av de viktigaste geografis-
ka skiljelinjerna” och att skärgården kan anses som ”en av de mest säregna 
kusterna". Enligt geomorfologisk litteratur uppstår skärgård ”där havet möter 

                               
63 Widgren 1988, s 129. 
64 Sporrong 1985, s 42-43. Jmf Norman tidigare i denna publikation. 
65 Sporrong 1985, s 42-43. 
66 Hedenstierna 1949, förordet. 
67 Hedenstierna 1949 och 2000. 
68 Kristiansson 1947, s 49-58. 
69 Kristiansson 1947, s 60. 
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ett småkulligt vågigt, glacialt skulpterat landskap, som sänkts eller efter 
sänkning ännu är statt i höjning”. Hedenstierna ansåg emellertid att en sådan 
definition av begreppet skärgård ger en alltför ”vidsträckt” morfologiskt 
betingad innebörd. För en mer detaljerad analys av skärgård, krävs först ”en 
distinkt avgränsning av olika typer av skärgård.” Dessutom krävs ett hän-
synstagande till de ”ekonomisk-geografiskt olika kulturformer”, som före-
kommer i olika skärgårdar - ”skärgårdsbygden”.70  

Den s.k. fennoskandiska skärgården i områden utmed Norges, Sveriges 
och Finlands kuster, ”torde vara en kusttyp utan motstycke i andra delar av 
världen”.71 Stockholms skärgård sträcker sig i söder från Landsort till 
Björkö–Arholma i norr, en sträcka på nära 150 km. Från väst till öst är den 
som mest 80 km bred. Här finns drygt 24 000 öar, holmar, kobbar och skär.72  

Stockholms skärgård är utifrån naturförutsättningar lätt att avgränsa ge-
nom egenskaper som står i kontrast till naturförutsättningar i omgivande 
områden. Det innebär dock inte att detta skärgårdsområde är homogent. 
Tvärt om, förutsättningarna varierar på sätt som har betydelse för att förstå 
viktiga samhällsförhållanden i skärgården. Från väst till öst finns variationer 
från kusten ut över den inre, mellersta och yttre skärgården. Från söder till 
norr finns också variationer koncist beskrivna av Hedenstierna. Den södra 
skärgården har en ”utpräglad zonering av kust, öar och holmar”. Utanför 
större fjärdar utmed kusten ”börjar själva skärgårdsområdet”. Den mellersta 
skärgården är mer komplicerad till sin utformning. Tektoniken följer olika 
system utefter en sträcka på över 70 km från öst till väst. Vid kusten finns 
större öar (”det inre ökomplexet”) och åt öster finns en ”alltmer splittrad 
övärld.” Övärlden följs av ”utskärgårdarna”. I den norra skärgården smalnar 
så åter öregionen av. Utanför de större öarna vid kusten, börjar havsfjärdarna 
och därutanför ligger utskärgårdar. 

Trots denna tredelning av Stockholms skärgård, betraktade Hedenstierna 
hela skärgårdsområdet ”som en enda morfologisk enhet”, utan större fysiska 
och geografiska skiljaktigheter. Mest naturgeografiskt särpräglat ansåg han 
den södra skärgården vara. Hedenstierna menade att det är viktigt att förstå 
områdets ”karaktär av ett starkt söndersplittrat skärgårdskomplex”. Här har 
berggrundens sammansättning betydelse, genom sin inverkan på områdets 
tektoniska drag, förkastningar och sprickor. Även glacialerosionen har varit 
viktig för utformningen av skärgårdslandskapet. Isen har bl a påverkat berg-
grundens svaghetszoner. Till detta kommer så strandförskjutningen, som 
torrlagt mark, spolat berggrunden ren och sorterat det lösa materialet. De 
lösa avlagringarna, bestående av glacialt eller postglacialt material, har här-
igenom fått sin varierande utbredning.73  

                               
70 Hedenstierna 1949, s 1-3. 
71 Hedenstierna 1949, s 4-5. 
72 Hedenstierna 1949, s 5, 17. 
73 Hedenstierna 1949, s 18-34. 
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Olika typer av variationer gör det sammanfattningsvis svårt att förklara 
förändringar över tiden i skärgårdssamhällen. Stockholms skärgård uppvisar 
stora variationer i naturmiljön. Naturförutsättningarna skiljer sig från norr till 
söder, men mer uppenbara är skillnaderna från kusten i väster ut mot de oli-
ka zonerna i öster. Till detta finns en variationsrikedom betingad av öarnas 
storlek och t ex deras olika förutsättningar avseende transporter in till fast-
landet. Vad betyder alla dessa variationer för utformningen och förändring-
arna av resursutnyttjandet i skärgården? 

Ekonomin i skärgårdssamhällen kännetecknas av mångsyssleri byggt på 
ett resursutnyttjande i en variationsrik naturmiljö. Detta generella konstate-
rande rymmer också många variationer i tid och rum. Mångsyssleriet har 
haft olika karaktär och också inneburit ingen eller liten specialisering. Den 
ekonomiska verksamheten i skärgårdar har varierat över tiden, inom skär-
gårdar, bl a beroende på förändringar i naturförutsättningar, men också bero-
ende på förändringar i det omgivande samhället. 

Själv har jag vid studier av skärgårdslandskap förundrats över deras övisa 
variationsrikedom och benägenhet till förändring över tiden. Det verkar inte 
rimligt att dessa variationer enbart skall ha sin grund i förändrade naturförut-
sättningar. Variationsrikedomen i landskapsutformningen och benägenheten 
till förändring står också i kontrast till den enhetlighet och stabilitet över 
tiden som Sporrong lyfte fram för regionens centralbygder. 

En utgångspunkt för att diskutera hur skärgården reagerat på föränderliga 
förhållanden vid olika tidsperioder är Hedenstiernas karakteristik. Hans 
grundinställning var att skärgården var ”utsatt för en fortgående omdaning 
på alla områden från äldsta tid och fram till våra dagar”. Däremot föreställde 
han sig att ”i denna bygd förhållandena förblev konstanta ovanligt länge för 
att sedan radikalt förändras”. 1600-talets förhållanden uppfattade han som 
gällande långt in på 1800-talet, då det på kort tid skedde ”en genomgående 
omdaning av skärgårdens kulturgeografiska förhållanden”.74  

Här framträder flera viktiga frågeställningar. Hur har förändringar av 
skärgårdssamhället gått till, som en kontinuerlig process (evolution) eller 
med inslag av snabba förändringar (revolution)? Var fanns ursprunget till 
förändringar; i kustbygden, i Stockholm eller i samhället i stort? Frågan är 
om detta skall ses som ett centrum–periferiförhållande med centrum anting-
en i centralbygderna eller i Stockholm? Vilka krafter har skapat förändring-
ar; naturgivna eller samhälleliga? 

                               
74 Hedenstierna 1949, s 11-12. 
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Teoretisk epilog 

Av Sven Lilja 

Kultur och natur 
Människans relation till hennes fysiska naturmiljö är en problematisk ekva-
tion. Det är frestande, och vanligt, att ställa ”naturförklaringar” till mänskligt 
beteende mot förklaringar och modeller som istället tar fasta på kulturella 
och sociala faktorer. Men förklaringarna utesluter inte varandra. Själva diko-
tomin natur-kultur är svårfångad utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Få plat-
ser på jorden, om ens några, är oberörda av mänskliga aktiviteter.1 Samtidigt 
återstår stora rum där spåren av människan är så svaga att man har goda skäl 
att tala om orörd natur. Våra artificiella landskap är kulturprodukter, men 
också genomträngda av naturens liv och former. Odlingslandskapet må vara 
inhägnat och format som mentala rum, som skiljer på inägomarker och ut-
marker. Men detta landskap är också invaderat av maskar, insekter, fåglar, 
reptiler, däggdjur och en omfattande rikedom av växter. Många, kanske fler-
talet, av dem har hamnat där eller trängt in dit trots att den odlande männi-
skan försökt hålla dem borta.2 Vissa av dem är nödvändiga för kulturodling-
en, andra ses som skadedjur eller skadeväxter i människans mentala land-
skap. Alla är en del av det rum som människan tagit i anspråk. Kanske är den 
största ekologiska sfären den omfattande gränszon, det interface, där kultur 
står i omedelbar kontakt med natur. Här utspelas den stora kampen för män-
niskans odling, en kamp som bara delvis är framgångsrik. 

Ett land steg ur havet 
Södermanlands kustland är en sådan gränszon. Det har lyfts ur havet och 
sakta och obevekligt men ofullständigt erövrats av kulturens förvandlande 
krafter. Redan tidigt ser vi spåren av en oundviklig invasion. När isen drog 
sig tillbaka från Östersjöbäckenet följde jägare och fiskare tätt efter. De be-

                               
1 Hughes 2005, s 34 f; McNeill  2000, s 23 f;  Simmons 1994, s 152.  Jmf Windelhed, s 175. 
Obs! Referenser till artiklarna i den här boken anges utan årtal. 
2 Windelhed, s 179 ff. För liknande spridningsproceser på global nivå se exempelvis  Hughes 
2005, s  22, 210; McNeill 2000, s 23 f;  Simmons 1994, s 68; Sörlin/Öckerman 1998, s 23 ff. 
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fann sig då i ett sent skede av mänsklighetens utveckling. De mesolitiska 
jägarfolk som flyttade in i Östersjöområdet redan före 10000 BP (före vår 
tid) hade lärt sig anpassningen till ett hårt, närmast sibiriskt klimat. De första 
öarna vid Södermanlandskusten blev synliga för knappt 10000 år sedan, och 
människor har verkat i området åtminstone i 6000 år, sannolikt ännu längre. 
Men det var en mänsklig verksamhet som bara gav enkla spår i naturen, res-
ter av "små vindpinade tillfälliga lägerplatser och jaktstationer".3 Visserligen 
måste vi anta att människan börjat anpassa sin närmiljö efter sina behov re-
dan tidigt, men det var en anpassning som endast skrapade på naturens yta.4 
Den skedde på naturens villkor och saknade förändrande kraft. 

Den karga tundraliknande natur som präglade Östersjöns kustområden 
under de första årtusendena när isen gradvis drog sig tillbaka påverkade för-
utsättningarna för mänskliga bosättningar och mänsklig verksamhet på varie-
rande sätt. Det rådde ett ständigt tryck från naturen, ett tryck som i kustlan-
det kunde ha en särpräglad karaktär. Den havsnära miljön formade och om-
formade landskapet och tvingade människorna att spela på dess villkor. Den 
långsamma men ständiga strandförskjutningen gav nytt land, men också ett 
land som hela tiden ändrade karaktär, och människan tvingades följa. Under 
de första 3000 åren var Södermanland ett skärgårdslandskap där Östersjön 
fortfarande stod i bred kontakt med det som idag är Mälarbäckenet. Den 
öppna skärgården slöt sig gradvis och bildade mer sammanhängande land-
områden, för att för cirka 4000-3000 år sedan börja ta den skepnad vi är vana 
vid att se idag. Den för Stockholm så strategiska isoleringen av Mälaren var 
emellertid inte fullbordad förrän på 1200-1300-talet.5  

Det fysiska landskap som reste sig ur havet blev i sig en viktig faktor för 
den mänskliga bosättningen i Södermanland. Utöver de många öarna och 
skären växte här fram ett sprickdalslandskap som ytterst var en produkt av 
uråldriga geologiska processer i den skandinaviska berggrunden, men som 
senare slipats och omstrukturerats av inlandsisen och de processer som följ-
de på dess avsmältning. Det var en landskapstyp som skapade starkt varie-
rande förutsättningar för mänsklig aktivitet. Idag framstår landskapet som 
"närmast mosaikartat med en blandning av kala urbergshällar, skogsdungar, 
ängs- och hagmark samt odlade sprickdalar". "På hällarna dominerar häll-
markstallskog."6 I sprickdalarna låg de tunga lerjordar som blev bördiga 
jordbruksmarker, särskilt sedan bönderna lärt sig plöja de tyngre jordarna. 

                               
3 Petersson, s 41, Rönnnby, s 28. 
4 Litteraturen om förhistoriska kulturer ger åtskilliga exempel på hur jägar-samlarkulturer 
omvandlat naturen för att skapa bättre villkor för jakt och insamlande. Se exempelvis Hughes 
2005, s 49 f; Simmons 1994, s 58 ff. En del av denna omvandling var uppenbarligen oavsikt-
lig. Det måste exempelvis gälla den omdebatterade utrotningen av den så kallade megafaunan 
i Nya Zeeland, Australien och Amerika, områden där människor tidigare inte vistats. Se ex-
empelvis Diamond 1999, s 44 ff; Mithen 2003, s 246 ff, 317 f. 
5 Petersson, s 41. 
6 Petersson, s 33. 
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Landskapstypen gav så småningom upphov till ett variationsrikt ekonomiskt 
landskap med jordbruksbygder, övergångsbygder och skogsbygder.7 

Den gradvisa förändringen av arkipelagen innebar samtidigt en omform-
ning av kustlandskapet som sådant. Havets krafter slog in mot öarna och de 
ändrade karaktär, från kala utskärsklippor till lummiga inomskärsöar. Vågor 
och vindar spelade mot stränderna och deras påverkan styrdes av det pågå-
ende växelspelet mellan landhöjning, regression, och havsnivåhöjning, 
transgression. Vågornas och vindarnas styrka är beroende av deras räckvidd. 
Öppet hav ökar vågornas räckvidd och avsaknaden av lä ger vindarna fritt 
spelrum. I den öppna skärgården var kuster och stränder mer utsatta för väd-
rets makter än i den slutna. 

I Södermanlands kustområde var regressionen den dominerande faktorn. 
Landhöjningen gav här nytt land i ett tempo som klart övertrumfade havsni-
våns periodiska stigningar. Resultatet blev strandförskjutning, mer land, 
större öar, smalare sund och vikar. Vågorna och vindarna fick sämre spel-
rum, men det öppnade för den kanske viktigaste omvandlingen av landska-
pet. Det landlevande livet kunde breda ut sig där förr bara funnits karga 
klippor och öppna vatten.8 Därmed hade också förutsättningarna för kultu-
rens intrång i naturen omskapats. Någonstans här, i övergången mellan öp-
pen skärgård och innerskärgård, får vi anta att den mänskliga odlingen pas-
serade från jägar-samlarstadiet till en annan typ av markanvändning där så 
småningom boskapsskötsel och/eller jordbruk blev de dominerande näring-
arna. Under bronsåldern för 3500 till 2500 år sedan kan man iaktta hur bo-
skapsskötseln tycks ha intensifierats. Bebyggelse och jordbruk började ta 
fastare form under järnåldern, 500-talet f. Kr. till 500-talet e. Kr.9 

Strandförskjutningen var den kanske viktigaste komponenten i den natur-
liga förändringen av Södermanlands kustland under den flertusenåriga ut-
vecklingen från öppet skärgårdslandskap, med jägar-och samlarkulturer, till 
slutet skärgårdslandskap, där agrara verksamheter börjat ta över. Den gav 
nytt land och den präglade landskapets karaktär. Idag ger den sammanlagda 
summan av landhöjning minus vattennivåförändringar en strandförskjutning 
på ca 0,4 meter under en hundraårsperiod. Så har det varit under de senaste 
3000 åren i Södermanlands kustområde, men takten i strandförskjutningen 
har inte varit jämn. Olika klimatregimer har inverkat på havsnivån. Under 
vissa perioder stod landhöjningen mer eller mindre stilla på grund av höj-
ningar av havsytan, och den viktigaste förklaringen är variationer i klima-
tet.10 

Utöver strandförskjutningen och vågornas och vindarnas spel mot strän-
derna har klimatet sannolikt varit en dominerande naturfaktor i Söderman-

                               
7 Rönnby, s 29; Norman, s 49 f; Windelhed, s 190. 
8 Petersson, s 39 f, 44, 45. 
9 Rönnby, s 29. 
10 Petersson, s 37 f, 44 f,  
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lands kustland, och klimatsvängningarna har varit stora. När inlandsisen 
drog sig tillbaka från Östersjöområdet för 12000-8000 år sedan var det en 
följd av en pågående klimatförändring. Det globala klimatet blev gradvis 
varmare och landskapet förändrades från ett istäcke, via en tundra till ett 
skogslandskap, men för Södermanland gällde att landskapet under lång tid 
låg under vatten. Vid den tid då vi på allvar kan räkna med att Söderman-
landskusten var befolkad, hade klimatet ändrats så mycket att landskapet 
börjat likna en Medelhavsidyll, där "ädellövskogar med murgröna och 
vindruvrankor kantade Östersjöns stränder".11 Någon gång under 6000 eller 
5000-talet före vår tid kulminerade den globala temperaturhöjningen. Lång-
sam temperatursänkning har varit en dominerande tendens sedan dess. Även 
om tendensen mot fallande temperatur varit dominerande intill helt nyligen, 
så har den inte varit oföränderlig. Vikingatid och högmedeltid utpekas ofta 
som varma perioder, medan det långa skedet från 1300-talets början till 
1800-talets slut brukar kallas "den lilla istiden". Moderna temperaturkurvor 
visar dessutom hur kraftigt klimatet växlat även inom ramarna för den lilla 
istiden. Början av 1400-talet, senare delen av 1500-talet, senare delen av 
1600-talet och slutet av 1800-talet har av allt att döma varit köldperioder, 
medan särskilt 1500-talets förra del och 1730-40-talen varit varmare perio-
der.12 

Dessa stora naturprocesser har inte kunnat undgå att prägla den mänskliga 
bosättningen. Strandförskjutningen gav nytt land för kolonisation, klimatet 
bestämde vilken flora och fauna som fanns tillgänglig för jägare och samla-
re, samt vilka grödor och husdjur som bönder och odlare kunnat utnyttja. De 
biologiska zonerna försköts med temperaturförändringarna, men samma sak 
inträffade längs linjen från inland till hav. Skärgårdslandskapets gradvisa 
övergång från fastland i väster till öppen skärgård i öster uppvisar en liknan-
de biologisk zonering om än mindre tydlig, och människorna anpassade sina 
verksamheter efter detta. I inlandets bördiga sprickdalar utvecklades det 
tidiga jordbruket, och här växte regionens centralbygder fram, med sina stör-
re byar och gårdar. I skärgården å andra sidan utvecklades andra närings-
verksamheter, mer grundade på havets tillgångar, som fisk och säl. När ag-
rarsamhället trängde ut hit var det mer i formen av ensamgårdar och små 
byar med boskapsskötsel som huvudnäring.13 

Den övergripande bilden ger således ett möte mellan natur och kultur där 
naturen framstår som en grundläggande determinant bakom de första 6000-
5000 åren av mänsklig aktivitet i området. Det vi ser i det historiska land-
skapet var bosättningar och näringar som nära följde landskapets förutsätt-
ningar i tid och rum. Men samtidigt kan vi inte se ens de äldsta kulturyttring-

                               
11 Rönnby, s 29. 
12 Lamb, s 125 ff, kap 12; Mithen 2003, s 11 ff; Petersson, s 44 ff; Lilja, s 97 ff och där anför-
da arbeten. 
13 Rönnby, s 29; Norman, s 90; Windelhed, s 191. 
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arna i området som enbart produkter av den fysiska miljön. Fynden bär vitt-
ne om långväga kontakter redan mot slutet av stenåldern.14 Och sist men inte 
minst! Den viktigaste långsiktiga förändringen i den mänskliga kulturen var 
en förändring som gradvis förde samhället över naturens begränsningar. Den 
innebar att den mänskliga uppfinningsrikedomen och ständiga strävan mot 
trygghet och förbättrade levnadsvillkor resulterade i en allt mer avancerad 
teknologi och en allt mer komplex social organisation. Det kanske viktigaste 
steget i den ständigt pågående kampen mellan kultur och natur var när män-
niskan introducerade jordbruket. Det innebar att vågskålen tippade över, och 
att det mänskliga samhället nu för första gången började avsätta omfattande 
och bestående "ekologiska fotavtryck" i sin närmiljö. 

Ekologiska fotavtryck 
Med ekologiska fotavtryck menas de spår i naturen som lämnas efter mänsk-
liga aktiviteter i form av resursuttag, direkt miljöomvandling (exempelvis i 
produktionsprocesser), eller avfallsproduktion.15 Då det är svårt att föreställa 
sig miljöer på jorden där människan inte skulle ha avsatt några spår av sin 
närvaro blir grundproblemet här i stället att analysera omfattningen och kon-
sekvenserna av lokala samhällens ekologiska fotavtryck. Det är en uppenbar 
skillnad mellan å ena sidan en plöjd, sådd och skördad åker och å andra si-
dan en stilla flytande å, som då och då får besök av ensamma fiskare. Om-
vandlingsgraden är så mycket ringare i det senare fallet att det ter sig extremt 
att tala om ekologiska fotavtryck i naturlandskapet. Vi måste föreställa oss 
en högre grad av omvandlingstryck innan det rimligen kan inrymmas under 
idén om ett människoskapat kulturlandskap som kontrast mot ett mer eller 
mindre orört naturlandskap. 

Samtidigt blir begreppet ekologiska fotavtryck tandlöst om det definieras 
så snävt att uppenbar mänsklig påverkan faller utanför. Den omfattande 
gränszonen, interfacet, mellan natur och kultur bör ses som en del av en mil-
jö som påverkats av människan men bara i begränsad omfattning. Själva 
bestämningen bör inriktas mot miljöer som skulle ha sett helt annorlunda ut 
om mänsklig närvaro där varit obetydlig eller obefintlig. Det är inte svårt att 
se exempel på sådana naturmiljöer. De finns runt om oss dagligen, och de 
har en tendens att tränga nära våra mest intima skapade miljöer. Trädgårdens 
vildvuxna och bortglömda hörn är ett sådant, skogsmarkerna där vi plockar 
svampar och bär ett annat, de nämnda fiskevattnen ett tredje. Det handlar här 
om miljöer där människan inte aktivt inskridit för att anpassa dem efter sina 
behov. De tre nämnda exemplen skulle ha varit skapade miljöer om det vild-
vuxna hörnet av trädgården avsiktligt var anpassad för att ge ett vilt och na-
turromantiskt intryck, eller svamp- och bärskogen försetts med röjningar, 

                               
14 Rönnby, s 29. 
15 Sörlin/Öckerman 1998, s 102; Rydén ed. 2003, s 41, 206, 736, 774 f. 
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konstruerade stigar och vägvisare, eller fiskevattnet dämts upp eller arrange-
rats för att fisket skulle gynnas. 

Av uppenbara skäl är de ekologiska fotavtrycken av mänsklig verksamhet 
mycket svåra att spåra i Södermanlands äldsta flertusenåriga landskapshisto-
ria. Det handlar då inte bara om att landskapet långsamt steg ur havet, utan 
än mer om det liv som levdes av de tidiga jägar-samlarna. De mobila famil-
jeenheter det rört sig om gav inga starka avtryck, och säkert har större delen 
av de avtryck som en gång avsattes försvunnit bortom historiens horisonter. 
Rester av bosättningar, avfall och ekonomiska verksamheter som jakt och 
fiske vittnar om mänsklig närvaro men inte mycket mer. Södermanlands 
långsamma landhöjning gjorde dock att det framväxande landskapet ganska 
snart kom att präglas av jordbruk och boskapsskötsel, och då har omvand-
lingstrycket mot naturen nått en ny nivå. När bosättningarna började bli fasta 
under järnåldern innebar detta ett systematiskt ianspråktagande av marken.16 
Människornas mentala karta började skilja mellan direkt användbar mark 
och indirekt, mer tillfälligt utnyttjad mark. 

Spåren av en ny klassificering av landskapet ser vi redan i sena järnål-
derns och vikingatidens bebyggelsehistoria ungefär i tidsspannet från 500 till 
1000 e. Kr. Här gick gränserna, synliga och mentalt kartlagda i ortnamns-
bruket och i gravskicket, mellan äldre bebyggelseskikt i de bördigare kultur-
bygderna och yngre bosättningar längre ut mot havsbandet och slutligen 
även på öarna. Med kolonisationsprocessen i östra Södermanland följde ock-
så en social process, som innebar att de yngre bebyggelseskikten oftast låg i 
frälsets eller kyrkans händer och var bosatta av beroende landbor, medan de 
gamla centralbygderna tillhörde den socialt starkare, oberoende och sanno-
likt rikare skattebonden. Med den process som ledde till kolonisation av hela 
det splittrade landskapet i Södermanland följde också en mer komplex eko-
nomi, där framväxande städer som Stockholm, Nyköping, Trosa och Söder-
tälje både gjorde anspråk på regionens resurser och skapade förutsättningar 
för ett varuutbyte med omvärlden. När den sena järnålderns och medeltidens 
utveckling nått och passerat höjdpunkten på 1200-talet hade bebyggelsen 
från järnåldern kraftigt expanderat, den regionala ekonomin utvecklats med 
inslag av handel och en feodal maktstruktur tagit form där kungamakt, adel 
och kyrka bildade toppen i en utmejslad social hierarki.17 

På 1600-talet är hela östra Mellansverige präglat av strukturer som ska-
pats på medeltiden, men också vidareutvecklats under 1400- och 1500-talen. 
Då rådde en tydlig kontrast mellan å ena sidan de sädesodlande och större 
jordbruken i centralbygderna i Uppland och Västmanland och å andra sidan 
regionens periferi i kustbygderna och bebyggelsen på öarna. Periferin var 
dominerad av övergångsbygder mellan odlingslandskap och skogslandskap 
eller av smärre nischer av rena skogslandskap. Centralbygdernas landskap 

                               
16 Rönnby, s 28 ff; Norman,s  81, 91, 94. 
17 Norman, s 77 f,  93 f. 
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har beskrivits som "moget" och mer fullbordat, mer statiskt, än den "omog-
na", flexiblare och mindre fastlagda periferin.18 

Upp till 40 % av östra Mellansveriges landskap hörde till de centrala jorb-
ruksbygderna. Det var i dessa områden mänsklig närvaro avsatte de tydligas-
te ekologiska fotavtrycken. Få ekonomiska verksamheter är så landskapsom-
vandlande som agrara näringar.19 Naturen bokstavligen elimineras när mar-
ken röjs och förvandlas till åker eller betesmark. I övergångsbygderna var 
detta tryck påtagligt svagare. Det var i huvudsak avsättningen av betesmar-
ker som ledde till omfattande förändringar i markanvändningen. Men till 
kulturbygdernas expansion måste också fogas den systematiska jakt på ska-
dedjur och skadeväxter som iscensattes för att skydda liv och egendom. Här 
har det i vissa fall handlat om rena utrotningskrig.20 

Den storskaliga landskapsomvandlingen från natur till kultur hade nått 
långt redan under högmedeltiden och den kom att prägla landskapet långt in 
i det sena 1800-talet och början av 1900-talet. Den senaste utvecklingen har 
inneburit ett nytt steg i den ekologiska omvandlingen av Södermanlands 
kustland. Jordbruket spelar visserligen ännu stor roll, men än viktigare är 
trycket från urbanisering och industrialisering. Kampen mellan natur och 
kultur pågår ännu, men den har tagit sig nya skepnader. Golfbanor, urbanise-
rade villaområden, motorvägar, Stockholms svällande förorter och många 
andra företeelser i det moderna samhället har gjort att många av oss idag ser 
på jordbrukslandskapet som en förlorad pastoral idyll, ett öppet landskap dit 
jäktade storstadsbor gärna flyr undan några avkopplande sommarveckor. 
Men det innebär också att vi har ett helt nytt mentalt landskap. Det är nästan 
som det gamla odlingslandskapet har blivit vår nya natur, allt medan den 
ursprungliga naturen trängs tillbaka till små nischer och hörn. Människans 
ekologiska fotavtryck längs Södermanlandskusten har blivit helt överväldi-
gande. 

Ekologisk balans och ekologisk bärkraft 
Begreppen ekologisk balans och ekologisk bärkraft är begrepp för ekologis-
ka system som strävar mot ett optimalt tillstånd. Balans uppnås när bärkraf-

                               
18 Windelhed, s 186 f. 
19 Simmons 1994, s 21 ff; Hughes 2005, s 52ff, 60, 81 ff. 
20 Den sorgliga historien om den svenska vargstammen åskådliggjordes av Bertil Haglund i 
dennes viltbiologiska undersökning under slutet av 50-talet. Han konstaterar således apropå 
den tillfälliga uppgången av vargstammen 1962-63 att den troligtvis berodde på att det "råkat 
födas två kullar i stället för en". Han kommenterar också ett illustrationsfoto i sin bok (mellan 
s 176 och 177) med följande text: "Den svenska vargstammens 'Bartolomeinatt'. De sista 
Ultevisvargarna sköts under en snabbjakt i mars 1965." Detta var enligt författaren den enda 
kull som fötts i Norrbotten 1964. Vad som hänt sedan dess är väl allmänt känt. Men vargbe-
ståndets problem är inte bara svenskt. "Den finska lappmarken är nu mycket tom på varg", 
konstaterar Haglund och fortsätter. "I Sovjetunionen försiggår en hård efterhållning med hjälp 
av flyg."  Haglund 1965, 165 ff, cit s 171. 
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ten är maximerad och systemet anpassat sig till en given resursnivå. I en 
studie med ett långt tidsperspektiv kan idéer om social och ekologisk balans 
bli ofruktbara. Den ytligaste betraktelse av mänsklighetens utveckling visar 
en ständig expansion, ett ständigt överskridande av naturens begränsningar. 
Mänskligheten har ännu inte nått sitt klimaxstadium. Det råder definitivt inte 
ekologisk balans idag mellan naturens gåvor och människans resursuttag. 
Men som delar av cykliska analysmodeller kan föreställningar om balans 
spela en viss roll. Begreppet bärkraft spelar i detta sammanhang en viktig 
roll utifrån antagandet att en lokal miljö kan absorbera mänskligt miljötryck 
upp till en viss nivå. Överskrids denna får samhället överlevnadsproblem. 
Denna mekanism är en ofta åberopad förklaring bakom såväl snabba struktu-
rella förändringsförlopp (transitionsskeden) som agrara subsistenskriser 
(överlevnadskriser). Ekologiska naturprocesser som successions- och kli-
maxtillstånd kan ha analogier i sociala processer.21 Under vissa historiska 
skeden uppträder varaktig social stabilitet som kan bero på en anpassning till 
naturresurserna. Vi har också exempel på historiska kulturer och samhällen 
som passerat perioder av blomstring och sedan gått in i långvarig stagnation 
eller tillbakagång. Vissa kulturer är idag utplånade.22 

I den mån historisk stabilitet eller tillbakagång kan förklaras utifrån natu-
rens gränser och möjligheter kan analogin mellan naturekologisk och sam-
hällsekologisk balans vara innehållsrik. I dagens globala ekologiska diskurs 
ingår idén om "hållbar utveckling" som ett nyckelbegrepp för en social och 
ekonomisk utveckling i samklang med och inte i motsättning till naturresur-
serna.23 Själva begreppet bär på föreställningen om ekologisk bärkraft och 
ekologisk balans. Dess enda komplikation är förhoppningen att samhällsut-
vecklingen mot ökad välfärd ska kunna fortgå obruten och leda till global 
utjämning av resursanvändningen. Hoppet står här till människans förmåga 
att överskrida naturens gränser med hjälp av ny teknik och nya sociala möns-
ter. Vi ska både vara anpassare och överskridare i en och samma gestalt. 

Trots den omfattande diskussion som ibland blir resultatet när någon för-
söker hävda att historien har följt ett cykliskt mönster präglat av expansions- 
och anpassningsfaser är det inga svårigheter att finna spåren av såväl an-
passning som överskridanden i historien.24 Mönstren ligger fullt synliga i 
sociala, kronologiska och geografiska strukturer för den som vill se. Söder-
manlands kustland är ett exempel lika gott som något annat. Även om vi ofta 
saknar kunskap om hur människor tänkte och övervägde när de koloniserade 
                               
21 Rönnby, s 18; Worster 1996, kap 8; Simmons 1994, s 53 ff. 
22 Berömda exempel på försvunna kulturer är Påsköns märkliga stenresarfolk, Mayakulturen, 
Induskulturen. Sörlin/Öckerman 1998, s 11 f; Hughes 2005, s 77 ff; Ponting 2000, s 95 ff, 
116ff.  
23 Rydén ed. 2003, s 767 ff. 
24 Strider om historiens förlopp är legio. De spänner över vida fält från Malthus-
Boserupdebatten till pennfäktningar om långa vågor i historien, regelbundenheter i Europas 
krigsfrekvens eller solfläcksfrekvensens betydelse för skördarna på jorden.  Se exemplevis 
Goldstein 1988, kap 2:1. Jmf Lilja 1998. 
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landskap så kan vi lätt via deras faktiska agerande se hur de tvingats till, eller 
önskat anpassa sig till, givna resurser. Av studierna i den här boken är detta 
tydligt både i bebyggelseutvecklingen och i odlingens geografi.  

Östra Mellansveriges bebyggelse och odlingssystem skiktar sig i landska-
pet på ett sätt som tydliggör att naturens gränser varit av ofta avgörande be-
tydelse. Kanske är det trivialt att påstå att jägar-samlarkulturer och jordbru-
kare längs Södermanlands kustland måste anpassa sig till naturförutsättning-
arna. Inte heller kan metallprospekterare i Österbotten övervinna de gränser 
naturen satt upp för dem. Finns inte metallen i marken hjälper det inte ens 
för den ivrigaste prospekterare eller den naivaste finansiär.25 Men oavsett hur 
man ser på frågans betydelse är de kulturella och sociala mönster som fram-
träder ofta helt dominerade av naturförutsättningarnas krav. Åtskilliga av de 
variationer och kulturella "dialekter" vi kan se inom en region måste visser-
ligen ha sin förklaring i traditioner och växlande mentala föreställningar hos 
människor, men själva rastret bakom kulturens och mentaliteternas grund-
läggande strukturer är baserat på den materiella verkligheten.26 

Ortnamnen i Södermanland, en mänsklig tankeprodukt, visar kronologin i 
bebyggelsehistorien och geografin i landskapet. De säger om platser legat 
centralt eller varit utmarker. De berättar om orters funktioner. De visar ofta 
hur landskapet ska ses från en given lokalitet. Det är därför de är så goda 
källor till vår kunskap om tidiga bebyggelsemönster.27 Odlingssystemens 
utformning är en avspegling av landskapets bördighet utifrån ett jordbrukar-
perspektiv. Själva föreställningen om centralbygderna som "mogna" och de 
perifera bygderna som "omogna" landskap bär på idén om ekologisk bärkraft 
och ekologisk balans. Det mogna landskapets stabilitet kan läsas som en 
anpassning till ett fullt utvecklat förindustriellt jordbruk, på de mellansvens-
ka breddgrader det här är frågan om. Agrikulturens mognad i centrum är i 
grunden en kulturell anpassning till givna naturförutsättningar. Periferins 
agrikulturella omognad, å andra sidan, talar om ett enhetligt natur-
kulturlandskap som ännu söker sin väg, som ännu inte funnit en balansnivå.28 

Det är från möjligt till sannolikt att den så kallade "senmedeltida agrarkri-
sens" nedslag längs Södermanlandskusten kan tolkas utifrån samma perspek-
tiv av ekologisk bärkraft och balans. Det framstår som klarlagt att bebyggel-
seregressionen under senmedeltiden drabbat även detta område.29 De tolk-
ningar som ofta framförs för att förklara fenomenet är ofta en blandning av 
lätt naturdeterministiska och malthusianska idéer. Digerdöden är den givna 
utgångspunkten för de flesta tolkningsförsöken, men dess effekter kopplas 
som regel ihop med andra faktorer. Epidemioloiska förklaringar lägger ton-
vikten vid bakteriens virulens och människans bristande immunförsvar mot 
                               
25 Rönnby, s 31; Awebro, s 173. 
26 Jmf Windelhed, s 193 och Rönnby, s 29. 
27 Norman, s 57 f. 
28 Jmf Windelhed, s 186 ff. 
29 Norman, s 78 f. 
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en nyhet i mikroroganismernas värld. Den förklaringen bär långt när det 
gäller dödlighetens omfattning, den geografiska spridningen och hastigheten 
i spridningsförloppet. Men minst lika vanliga tolkningar av den senmedeltida 
agrarkrisen lägger tonvikten vid ekologiska faktorer i vid mening. Befolk-
ningsutvecklingen under högmedeltiden hade nått ett optimum under den 
givna teknologiska regimen. Fortsatt folkökning innebar överbefolkning och 
demografiska kriser. Denna malthusianska variant har sedan byggts under 
med två ekologiska argument, som båda pekar på idén om ekologisk bärkraft 
och, i det här fallet bristande, ekologisk balans. Å ena sidan menar man att 
exploateringen av marginella jordar innebar en successivt allt sämre avkast-
ning inom jordbruket, å andra sidan pekar man på den klimatförsämring som 
började göra sig gällande i början av 1300-talet. I detta malthusianskt-
ekologiska perspektiv blir digerdöden en massdödare som slog mot en redan 
försvagad befolkning.30 Till skillnad från den epidemiologiska förklaringen, 
som ger ett relativt jämnt geografiskt spridningsmönster av dödligheten utan 
tydliga skillnader mellan centrala och perifera bygder, ger den mathusianskt-
ekologiska förklaringen ett krismönster där ödeläggelse och dödlighet är mer 
markerade i perifera bygder.31 Bebyggelseregressionen i senmedeltidens 
Södermanland kan sättas in i detta tolkningsmönster. De tydligaste beläggen 
tyder på en tillbakagång på drygt tio procent i Jönåkers härad.32 Går vi till det 
sena 1500-talets tiondelängder ser vi också hur kortsiktiga klimatsvängning-
ar tvingade kungamakten att anpassa sina krav.33 Tiondelängderna ger en 
bild av ett samhälle med små marginaler. 

Begrepp som ekologisk balans och ekologisk bärkraft har givetvis sina 
begränsningar, men det är inte svårt att se spår av balanssituationer där bär-
kraften sannolikt utnyttjas till en nivå i närheten av optimum. Men detta 
gäller olika för olika teknologiska regimer. Balans och bärkraft har helt olika 
innebörder beroende på om de appliceras på jägar-samlarkulturer, jordbru-
karsamhällen eller moderna industriella samhällen. Den tekniska utveckling-
en och kunskapsmassans ökning är människans verktyg för att överskrida 
hinder, passera balanspunkter och finna nya utgångspunkter för naturens 
bärkraft.34 

Södermanlands kustland är idag inte vad det varit. Det har förvandlats och 
det har förvandlats kraftigt. Det är inte orimligt att tänka sig att perifera loka-

                               
30 En god populärt hållen översikt över Digerdödens härjningar ute i världen och i Norden ges 
i Harrison 2000, där den senmedeltida nedgången i stor utsträckning förklaras av pestens 
härjningar. För en malthusiansk ansats se Hohenberg/Lees 1985, s 76 ff. Klimatets roll beto-
nas i Lamb 1995, s 200 ff. 
31 Norman, s 77. 
32 Norman, s 78. 
33 Lilja, s 103, 136, 143 f. 
34 Hubendick 1987, (s 56-97) ägnar ett helt kapitel åt utförliga diskussioner och kvantitiativa 
beräkningar av olika kulturers "primära basbehov". För begreppen ekologisk bärkraft (carry-
ing capacity) och ekologisk balans/jämvikt se exempelvis Rydén ed. 2003, s 773 f; Simmons 
1994, 52 f. 
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la samhällsmiljöer under förindustriell tid haft en inbyggd konservatism 
präglad av strävan att anpassa sig till naturförutsättningarna, och förändrats 
först när endogent (inre) eller exogent (yttre) tryck tvingat fram förändringar 
och nya anpassningar. Sådant förändringstryck kan bero av befolkningsex-
pansion (endogen faktor) eller naturförändringar, som klimatvariationer eller 
naturliga växlingar i naturresurser (naturliga exogena faktorer). Det är troligt 
att sådana faktorer spelat en roll i kustlandets långa historia. Men föränd-
ringstryck kan också härledas från samhällsförändringar bortom den lokala 
horisonten (sociala exogena faktorer). Södermanlandskustens allra moder-
naste historia är präglad av industrisamhällets och det postindustriella sam-
hällets krav. Den ekonomiska och sociala omvandlingen av samhället har 
inte kunnat undgå att drabba kustsocknarna söder om Stockholm. Själva 
stadens närhet är idag en avgörande faktor. Befolkningen i undersöknings-
området bor idag ofta i staden och använder kusten som rekreationsområde, 
eller bor på en ö och pendlar till jobbet. En i sin tidiga historia självförsör-
jande ekonomi är idag helt omvärldsberoende.35 

Dimensioner i tid och rum 
Lokalsamhälle och omvärld 
Ett jämförande lokalsamhälle-omvärldsperspektiv ger oss möjlighet att förstå 
det unika utifrån en bakgrund av övergripande makroprocesser. Studier av 
det unika lokalsamhället öppnar möjligheter för oss att se resursutnyttjandets 
grundläggande villkor. Sådana studier synliggör de lokala anpassningarna 
under inflytandet från naturens och samhällets stora strukturer. Förändringar 
i lokalt resursutnyttjande beror många gånger på förändrade naturförutsätt-
ningar, men också lokalsamhällets sociala och ekonomiska organisation kan 
antas ingå i en dynamisk process, där resurser hämtas ut från naturen, pro-
cessas, och återförs i omvandlad form. Här ligger en rumslig cyklicitet, som 
ger olika delar av landskapet funktionella arbetsuppgifter, men också skapar 
ett mentalt landskap där människornas föreställningar strävar efter att sorte-
ra, klassificera och förstå den geografiska verkligheten runt omkring dem. 

Det är inte möjligt att ens föreställa sig hur en sådan kunskapsprocess 
skulle ha kunnat pågå genom millennierna utan att den unika lokala kulturen 
tagit intryck av omvärlden. Redan i Södermanlandskustens allra tidigaste 
historia ser vi spåren av omvärldskontakterna. Den "maritimt präglade häll-
ristningstraditionen och ... bruket att bygga gravmonument i anslutning till 
havsutsikt och vattenmiljö" vittnar såväl om en stark relation till havet och 
kusten, som om inflytande från kulturella traditioner och en strävan att 

                               
35 Sven Sundins studie av Boo socken på Värmdön ger en inträngande analys av en agrar 
miljö som dras in i storstadens gravitationsfält. Sundin 1990. 
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kommunicera med omvärlden.36 Omvärldskontakterna finns närvarande un-
der hela historiens gång, men blir mer genomgripande ju längre fram i tiden 
vi kommer. När Sverige under högmedeltiden utvecklas till en feodal stat 
blir feodalismens maktstrukturer synliga även längs kustområdet i Söder-
manland. Ägandeförhållandena avspeglar sociala processer och rådande 
maktstrukturer i ett omgivande storsamhälle. Här uppstod en boskillnad mel-
lan den lokala befolkningen och en social elit som ofta hade sina kontaktnät 
långt bortom det lokala. Inte heller malmletning och malmbearbetning i 
1700-talets Österbotten kunde försiggå utan statens och samhällsekonomins 
med- och inverkan. Framväxten av städer på 1200- och 1300-talen bidrog 
ytterligare till att prägla lokalsamhällets ekonomi, sociala strukturer och 
mentala utblickar.37 Närheten till rikets huvudstad skulle bli tydligt kännbar 
under stormaktstidens 1600-tal då Stockholm under loppet av några få de-
cennier ökade sin befolkning från under 10000 till över 50000 invånare.38 
Huvudstaden blev en given referenspunkt för lokalbefolkningarna inom sta-
dens omland, och hit får vi senast från 1600-talet räkna Södermanlands kust-
land.39 Den verkligt starka och dynamiska influensen från Stockholm började 
emellertid på 1800-talet, då en omfattande samhällsomvandling tilldelade 
lokalsamhället vid Södermanlands kustland en helt ny roll. Förändringens 
krafter var oemotståndliga och gick i ett successivt stegrande tempo. 

Den rumsliga dimensionen är uppenbarligen central för vår förståelse av 
de stora processer som omgestaltat livet och ekologin i undersökningsområ-
det. Det stora omslaget i denna historia är övergången från en lokal och i stor 
utsträckning naturdeterminerad ekologi till en gränsöverskridande, nationell 
och till slut internationell ekologi. Andra stora omslag var de två övergång-
arna från jägar-samlar stadiet till jordbrukssamhället till industrisamhället. 
Alla dessa tre stadier ställde nya krav och öppnade nya möjligheter för den 
lokala samhällsutvecklingen. Människan anpassaren fick lämna rum för 
människan överskridaren och relationen mellan människa och natur ändrade 
karaktär. Men det handlade inte bara om en övergång från anpassning till 
överskridande, undersökningsområdet länkades samtidigt in i ett centrum-
periferiförhållande, som på otaliga sätt kom att prägla de lokala strukturerna. 
När samhällets modernisering skapade dagens hierarkiska strukturer innebar 
det att den lilla kustremsan i Södermanland hamnade i ett beroendeförhål-
lande. Som så många gånger i historien kom det centrum där makten och 
rikedomen var lokaliserad att prägla den lokala periferin, dock inte alltid till 
den senares fördel. Men oavsett utfallet av beroendet så var det oundvikligt, 

                               
36 Rönnby, s 29. 
37 Norman, s 78 f, Awebro, s 163 ff. 
38 Lilja 1995. 
39 Sandström 1990, s 166 ff. 
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som en del av en makroprocess där förändringens vågor spred sig i allt vida-
re ringar.40 

Tid är förändring 
Tid är förändring och den följer ett förgrenat förlopp av olika hastigheter och 
olika genomslag. Den spänner över ett kontinuum från varaktiga strukturer 
till mer temporära fluktuationer. Den är en verklighetsdimension som bildar 
fond till såväl naturprocessernas långsamma vältrande genom historien som 
"händelsehistoriens" kvicka dramaturgi. En förståelse av samspelet mellan 
människa och natur måste röra sig på flera tidsplan och möjliggöra jämförel-
ser mellan varaktiga, strukturella faktorer och kortsiktiga historiska fluktua-
tioner. Den "braudelska" tidshierarkin, med de varaktiga strukturerna i bot-
ten, den cykliska rörelsen över decennier och sekler överlagrade dessa och 
händelsehistoriens ytliga vågskvalp allra överst, är förvisso en kraftig redu-
cering av verkligheten, men en användbar sådan.41 De "braudelska" tidsnivå-
erna hjälper oss att förstå den lokala utvecklingen utifrån förändringsper-
spektivet. Det långa tidsperspektivet från 500-talet till 1700-talet avslöjar sig 
främst med arkeologiska och naturgeografiska metoder. De medellånga rö-
relserna ligger kanske närmare humangeografins mönstrade landskap och 
odlingssystem. De kortperiodiska perspektiven, här med koncentration på 
den tidigmoderna epoken (ca 1500-1800), är med fördel historikerns domän. 
Men det är det komplexa samspelet mellan tidsnivåer som ger den fördjupa-
de kunskapen i förhållandet natur-samhälle.42 

Studier som koncentreras på tiden före industrisamhällets framväxt har 
ofta sett sitt objekt som ett "kallt" föremål. Kyla har blivit metaforen för ett 
äldre samhälle, nästan historielöst, i långsam omvandling, ett samhälle som 
var känsligt för miljöfaktorernas förändring. Samtidigt kan man se hur en 
gradvis anpassning gör lokalsamhällen mindre utsatta. Förändringstempot 
ökar och samhället blir antropologiskt "varmare". En ny dynamik i sam-
hällsutvecklingen har trätt in. Historiens vandring från ”subsistenskrisernas” 
och mortalitetstopparnas samhälle till ett embryonalt överskottssamhälle 
hade tagit sin början.43 

Detta är en beskrivning som har tydliga paralleller i Södermanlands kust-
område. Historiens tidspil pekar uppåt. I det mycket långa tidsperspektivet 
handlar det om social och teknisk utveckling som successivt har öppnat dör-

                               
40 Centrum-periferiaxeln spelar en viss roll i tolkningen av undersökningsområdets landskap 
hos Windelhed och dennes källor. Den är där kopplad till idén om kontrasten mellan "mogna" 
och "omogna" odlingssystem. Windelhed, s 179, 186 ff. 
41 Braudel 1986, s 60-72. Jmf Lilja 1998. 
42 Se Appendix - Projektbeskrivning i slutet av denna bok. 
43 Jmf Bunte m fl, 1982, s 373, som i sin "fokuserade historia" ger en sammanhängande ana-
lys av en norrländsk kommuns transitionsskeden från 1800-1980, se särskilt översiktsdia-
grammen I-IV, s 382 f. 
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rarna för kolonisering och befolkningsexpansion. Det är svårt att med säker-
het bestämma hur många människor som levt i undersökningsområdet före 
den tidigmoderna tiden, men kolonisationsförloppet från järnåldern till 1500-
talet antyder en lång befolkningsexpansion, som under senmedeltiden matta-
des av i agrarkrisen. Det är möjligt att området nått något av ett befolknings-
optimum före krisen. När vi tydligare kan skönja befolkningen och uppskatta 
dess antal mot 1500-talets slut hade de fyra kusthäradena i Södermanland 
drygt 12000 invånare. Kanske ger denna siffra också en uppfattning om vil-
ket folktal som kan ha gällt även för slutet av 1200-talet. 

Befolkningsutvecklingen i ännu äldre tider kan bara bli föremål för giss-
ningar, men landets långsamma stigning ur havet spelade säkerligen en stor 
roll under de första 5000-6000 åren. Sannolikt måste vi räkna antalet indivi-
der under denna långa tid mer i hundratal än i tusental, och fluktuationerna i 
folktalet bör ha följt strandförskjutningens cykler. Först när de första jord-
brukarna började ta över är det troligt att befolkningen kan börja räknas i ett 
antal tusental individer.  

En befolkningskurva ger grundläggande information om ett områdes eko-
logiska bärkraft. Fler människor än resurserna tillät kunde inte leva i ett om-
råde. Från 1500-talets senare del har vi möjligheter att uppskatta områdets 
befolkningsstorlek. (Diagram 13a-c).44 Eftersom publicerade data är spridda i 
tiden är det omöjligt att följa detaljerna i befolkningskurvorna, men vissa 
mer kortperiodiska sekvenser är möjliga att urskilja. Således framstår be-
folkningsutvecklingen i de fyra kusthäradena som genomgående positiv, 
men med något snabbare folkökningar under perioderna 1570-1690 och 
1900-1990. 1700-talet och förra delen av 1800-talet var å andra sidan ett 
utdraget skede med långsammare befolkningstillväxt. De fyra häradena föl-
jer i stort parallella förlopp, men med något starkare utveckling för Jönåker 
under 1600-talets senare del och en svagare utveckling för Hölebo från 
1700-talets mitt. 

                               
44 Underlaget för diagrammen är hämtat från Palm 2000, tabellbilagor A-E, samt tabell s. 68. 
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Diagram 13 a-c. Befolkningsutvecklingen i östra Mellansverige och Sö-
dermanlands kustområde ca 1570-2000. 
 

Diagram 13a - Folkmängden i  Sotholms, Hölebo, Rönö och Jönåker 
härader 1571-1900
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Diagram 13b - Folkmängden i fyra kusthärader och  tre kustkommuner 
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Diagram 13c - Folkmängden i öst-centrala Sverige ca 1570-2000
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I ett bredare regionalt perspektiv, med de fyra länen i östra Mellansverige i 
fokus, framstår Södermanlands kustområde som relativt representativt för 
den större regionen. Det är framför allt Stockholms län som har en avvikan-
de utveckling i jämförelse med de andra länen och Södermanlandskusten. 
Stockholms län drar ifrån något redan under stormaktstiden på 1600-talet, 
men framför allt från 1870 och framåt. Det är knappast något tvivel om att 
huvudstadens två snabba expansionsskeden på 1600-talet och från 1800-
talets senare del förklarar denna skillnad mellan Stockholms län och de övri-
ga länen.45 

Från 1800-talet innebar befolkningsökningen att människor sannolikt bör-
jat bemästra miljöns utmaningar. Närheten till Stockholm var en säkerhets-
ventil som alltid kunde öppnas i tider av osedvanligt stora behov. Befolk-
ningskurvorna efter ca 1850 är ett uttryck för den nya ekonomiska regimen 
och ett nytt förhållande till resurser och resursutnyttjande. Södermanlands 
ekologi tog steget in i den moderna kapitalismens överflödssamhälle. 

Transitionsskeden och subsistenskriser 
De tre begreppen ekologisk bärkraft, ekologisk balans och ekologiska fotav-
tryck, kan bilda en teoretisk plattform från vilken Södermanlands kustområ-
de kan förstås i ett långt historiskt perspektiv. I den idén ligger föreställning-
en att mänskliga attityder, idéer och mentaliteter möter sociala strukturer och 
naturliga processer i ett historiskt förlopp där anpassningsstrategier är kon-

                               
45 Lilja 1995.  
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servativa och framtvingade av endogent eller exogent tryck. Grundtanken är 
att det lokala förmoderna samhället anpassar sig till, i stället för att överskri-
da, de givna förutsättningarna, men en strävan att överskrida givna förutsätt-
ningar är uppenbarligen av minst samma betydelse för den lokala utveck-
lingen. Regionens och undersökningsområdets närmast konstanta befolk-
ningsexpansion kan inte förklaras med anpassningsstrategier. Här har funnits 
en långsiktig strävan att överskrida de lokala begränsningarna. 

Samtidigt måste vi ändå ställa oss frågan om olika tidsepoker och olika 
geografiska regioner ändå inte sökte sig mot ett optimalt utnyttjande av re-
surserna utifrån givna teknologiska förutsättningar. Regional olikhet kan 
givetvis ha många orsaker, varav kulturella är några, men en anpassning till 
den ekologiska bärkraften är rimligt att pröva som hypotes. Tanken bjuder 
på sig själv när man studerar de regionalt varierande befolkningstätheterna i 
östra Mellansverige från 1500-talet till idag. Hela regionen hade mot slutet 
av 1900-talet ett invånarantal per kvadratkilometer som låg nära 100. Under 
slutet av 1500-talet låg samma siffra under 5. Dagens befolkningstäthet var 
alltså 20 gånger, eller 2000 %, högre än 1500-talets. Nu ger det en något 
överdriven bild av utvecklingen eftersom befolkningstätheten i Stockholms 
län väger tungt i sammanhanget. Stockholms läns invånarantal per kvadrat-
kilometer drog kraftigt ifrån de övriga länen från slutet av 1800-talet. Här 
handlade det om en 45-faldig ökning. Men även de övriga länen hade en 
imponerande tillväxt. Från nivåer i storleksordningen 4-7 invånare per kva-
dratkilometer på 1570-talet ökade befolkningstätheten i Uppsala, Västman-
lands- och Södermanlands län till nivåer på 38-55 invånare per kvadratkilo-
meter mot slutet av förra seklet. I dessa "långsammare" län handlade det 
likväl om ca 10-faldiga täthetsökningar. 
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Diagram 14. Befolkningstätheten i östra Mellansverige ca 1570-2000. 

Det är föga sannolikt att de moderna nivåerna varit möjliga på 1500-talet 
med den tidens teknologi. Inte ens på 1700-talet när de historiska täthetsni-
våerna stigit till mellan 10 och 20 invånare per kvadratkilometer, kan mo-
derna befolkningstätheter ha varit möjliga. Moderniseringen med det indust-
riella genombrottet är en nödvändig förutsättning för moderna befolknings-
tätheter. Om konservativa anpassningsstrategier någon gång spelat en roll i 
regionens utveckling, vilket trots allt de geografiska mönstren i odlingssy-
stem tyder på,46 så har denna konservatism övervunnits och ersatts av nya 
lokala strategier för överskridanden. Detta har uppenbarligen ägt rum även i 
det förmoderna samhället men kanske är dock denna strategi lättare att kopp-
la till moderniseringsprocesserna under 1800- och 1900-talen. Det är rimligt 
att tänka sig att ”kapitalism” och växande marknadsefterfrågan bidrog till att 
bryta ner konservativa anpassningsstrategier, och öppna skärgårdsmiljöerna 
för nya sociala krafter. Frågan är om och hur förändringstendenser kan ur-
skiljas innan moderniseringsprocessen sätter in på allvar. 

Tittar man på de regionalt varierande tillväxttalen för regionens olika del-
områden framträder mycket tydligt vissa skeden som perioder av möjliga 
överskridanden. Tyvärr är mätpunkterna ojämnt fördelade i tiden så tillväxt-
perioderna har inte gått att hålla enhetliga, men reduceringen till tillväxt per 
år innebär ändå en betydande eliminering av den osäkerhetsfaktorn. Med den 

                               
46 Windelhed, s 191 f. 
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reservationen kan vi konstatera att vissa skeden har haft en mycket snabb 
befolkningstillväxt. De höga tillväxttalen på 1,0 till 1,3 % per år är uttryck 
för snabba transformationsskeden. Vi finner dem för Mellansveriges del 
under det sena 1800-talet och under 1900-talet. I Södermanlands län fram-
träder framför allt 1740-talet med en spektakulär tillväxttopp, medan Söder-
manlands kustsocknar har haft höga tillväxttal både på 1730-talet och under 
1900-talet fram till 1990. 

 
Diagram 15 a-c. Befolkningstillväxten i östra Mellansverige, Söderman-
lands län och Södermanlands kustområde ca 1570-2000. 

Diagram 15a - Årlig procentuell tillväxt i östra Mellansverige 1570-
2000 
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Diagram 15b - Årlig procentuell tillväxt i Södermanlands län 1570-
2000
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Diagram15c - Årlig procentuell tillväxt, fyra kusthärader och tre 
kustkommuner 1570-2000 
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Betydelsen av moderniseringsprocessen behöver knappast betonas ytterliga-
re. Däremot är frågan öppen om den förmoderna tiden kan ha haft motsva-
rande transitionsskeden. Den höga tillväxten under 1700-talets andra kvartal 
är markant, men den var kortvarig och omges av perioder med betydligt 
lägre tillväxttal. Detta var också en period av generellt god utveckling i Sve-
rige med Finland, dels på grund av den sammanhängande två decennier 
långa fredsperioden efter 1718, dels på grund av den aktiva merkantilistiska 
satsningen på tillväxt under detta tidiga skede av frihetstiden. De enda längre 
skeden där tillväxten har varit förhållandevis hög är 1500-talets senare del 
och 1600-talet fram till 1690. De glest fördelade mätpunkterna för denna 
långa period medger ingen finstämd analys av utvecklingen, men det är up-
penbart att de resultat på 0,4 till 0,8 % tillväxt för de längre tidsperioder som 
visas i staplarna för 1620- och 1690-talen är sammanfattningen av en lång-
siktigt relativt stark tillväxt. Såväl storregionen, som de lokala områdena 
längs kusten har under denna tid haft en befolkningstillväxt som tyder på ett 
ökat resursutnyttjande. Den 2,5 till 3 gånger högre befolkningstätheten på 
1700-talet än på 1500-talet tyder på att obrukade resurser tagits i bruk. Frå-
gan är då om inte den svagare utvecklingen under 1700-talets senare del och 
1800-talets början är ett uttryck för att man börjat närma sig ett ekologiskt 
tak. Det krävdes jordbruksreformer och så småningom industrialisering för 
att det taket skulle brytas igenom. 

Tillväxttalen visar lika tydligt krisskeden som expansionsskeden, med den 
uppenbara reservationen att de låga tillväxttalen för 1890- och 1990-talen 
mer beror på politiska och ekonomiska faktorer i ett överflödssamhälle än 
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rena agrarkriser. 1700-talets låga tillväxttal är uttryck för hög dödlighet, 
medan 1900-talets låga tillväxtsiffror i stället innebär avstannande inflytt-
ningsströmmar. Rena överlevnadskriser hörde den förmoderna tiden till. En 
välkänd sådan kris ägde rum under perioden för den svenska stormaktens 
svanesång 1690-1720. Under 1700-talets två första årtionden var riket indra-
get i ett omfattande krig, med svåra sociala och ekonomiska konsekvenser 
som följd. En omfattande pestepidemi slog till åren 1710-11 och skördarna 
slog fel flera gånger, bl a med stora skördekatastrofer 1696-97 och 1709. 
Även hela det utdragna skedet från 1770 till 1830 innebar en lång svacka i 
den ekonomiska och demografiska utvecklingen. Några verkligt svåra de-
cennier var 1770-talet, 1790-talet och 1800-talets första decennium. Från 
1790-talet och två decennier framåt rådde en turbulent period i europeisk 
historia, med franska revolutionen 1789 som startpunkt och Napoleons fall 
1815 som slutpunkt. Svallvågorna av dessa historiska tyfoner sköljde långt 
in över Sveriges gränser.  

Det är inte omöjligt att den avstannande tillväxten under 1700- och början 
av 1800-talet kan ha berott på att samhället börjat närma sig ett ekologiskt 
tak. Försöken att stimulera befolkningstillväxten i merkantilismens Sverige 
innebar till en början huvudsakligen en återupptagen kolonisering av obe-
byggda marker och en parallell proletarisering av stora delar av landsbyg-
dens befolkning. Norrland och andra glest befolkade områden drogs in i 
tidens visioner av framtida ekonomisk utveckling och kulturell odling. Men 
den efterfrågade befolkningsdynamiken började på allvar först efter de stora 
skiftesreformerna och när landet började industrialiseras. Det krävdes att ett 
teknologiskt-organisatoriskt tak genombröts innan moderna tillväxttal kunde 
bli realiserade, och det genombrottet innebar de facto att samhället den 
gången hade funnit vägen förbi ekologins begränsningar och barriärer. 

Människan - förändringens agent eller förändringens 
offer? 
Så återkommer ändå slutligen den grundläggande jämförande frågan om 
naturprocesser kontra människoskapade förändringar. Den innebär ett, kan-
ske futilt, försök att metodologiskt isolera lokala naturprocesser från kultur-
processer. Gränsen mellan natur och kultur förblir subtil och lätt överskri-
den. Den är som ofta påpekas en konstruktion, av det banala skälet att den 
endast existerar i människors föreställningar. Den är en del av vårt mentala 
landskap. Platser och miljöer förses med attribut som vilda, farliga, onda, 
idylliska, dramatiska, tråkiga och spännande, men de är samtidigt en arena 
för en pågående kamp där den ena sidan i dag tycks vara i ett ständigt under-
läge. I det långa tidsperspektivet från dåtid till framtid måste frågan ställas. 
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Var har gränsen gått? Kan vi se den och hur ska vi förstå den? Har den för-
skjutits och i så fall hur?  

Vårt val av perspektiv är uppenbarligen avgörande. Det har betydelse om 
vi läser av det historiska landskapet på millennienivå eller säsongsnivå. Det 
är viktigt om vi fokuserar på varaktiga strukturer eller koncentrerar oss på 
individer i deras historiska sammanhang. Perspektivet avgör inte bara vad vi 
ser utan hur vi förstår och gestaltar det förflutna. I den traditionella historiska 
narrationen framträder mötet mellan natur och kultur på ett konturskarpt och 
detaljerat sätt. Med individen i fokus följer det narrativa flödet en historisk 
process och händelseutveckling som utspelar sig mot en fond av strukturer 
med helt andra tidsdimensioner än den individuella människans generations-
perspektiv. 

Den driftige handelsmannen och malmprospektören i Österbotten Claes 
Berg var således en produkt av sin tid när han i upplysningens optimistiska 
anda drog ut för att exploatera malmresurser som inte fanns.47 Berättelsen om 
denne rastlöse mans ekonomiska äventyrsprojekt tillsammans med den kan-
ske smått naive generaladjutanten, greven och finansiären Wilhelm Douglas, 
formar sig till en misslyckandehistoria med tydliga implikationer för förhål-
landet mellan människan och naturen. Den stukade svenska staten i frihetsti-
dens början var en ivrig sökare efter rikedom och kompensation, och man 
understödde gärna projekt som lovade gott för statens framtida styrka. 
Malmletningen var en del av stormaktsprojektet, men den upphörde inte utan 
snarare intensifierades efter stormaktstiden, vilket kanske räcker som för-
klaring till att Berg med allierade kunde få det stöd han sökte. Men även om 
människan gräver i Moder Jords kött på jakt efter rikedomar kan han inget 
finna om inget finns att finna.48 Bergs och Douglas misslyckande, likväl som 
bergskollegiums, blir en sedelärande berättelse om den mänskliga strävans 
oförmåga att hantera naturens begränsningar. Den historiska narrationen 
kring Bergs, Douglas och bergskollegiums fiasko ger oss en konturskarp bild 
av ett ekologiskt dilemma som var så vanligt i upplysningens Sverige och 
lever kvar än idag världen över i luftiga projekt som en gång för alla ska 
hugga av begränsningens gordiska knut och öppna dörren till Schlaraffen-
land. 

Denna berättelse om misslyckad malmletning och misslyckad bruksverk-
samhet är en talande berättelse "om (hur) mänskliga attityder och föreställ-
ningar möter sociala strukturer och naturliga processer i ett historiskt för-
lopp", och som slutar med svikna förhoppningar och ömsesidiga anklagel-
ser.49 Den blottlägger känslor, önskningar och frustrationer så som bara en 
historisk narration förmår göra det. Men även anonyma och stumma histo-
                               
47 Awebro, 155 ff. 
48 Om filosofiska hinder för gruvbrytningen och synen på Moder Jord som en kvinna se Mer-
chant 1994, särskilt s 50-63, där även citatet "Att böka i jordens skrymslen och hål efter guld 
var som att gräva i kvinnans kött efter njutning." återfinns, s 61. 
49 Awebro, s 145. 
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riska agenter kan tala till oss om vi rätt förstår att läsa deras språk. Ett över-
gripande perspektiv på den vetenskapshistoriska utvecklingen inom ekologi 
och arkeologi ger oss åtskilliga exempel på hur läsningen av källorna åter-
skapats i våra tolkningar och gestaltningar av historien.50 Bakom de arkeolo-
giska fyndens stumma budskap ligger tänkande och kännande, strategiskt 
planerande människor. Denna insikt har fört arkeologin genom ett antal sta-
dier fram till dagens fördjupade intresse för "den materiella kulturens me-
ningsbärande och symboliska sida".51 Med denna omorientering har också 
vunnits insikten om människans historiska valmöjligheter. "Insikt om den 
stora variationsbredd som funnits och kunskaper om de mekanismer och 
förhållande som tidigare styrt naturumgänget kan förhoppningsvis ... ha en 
viss betydelse för vårt eget val av miljöstrategier."52 Det är som om den mo-
derna arkeologin nu talar med samma tunga som Jean Paul Sartre, vår kan-
ske främste existensfilosof från mellan- och efterkrigstiden. Som fria männi-
skor kan vi välja och måste göra detta med ansvar utan stöd av auktoriteter. 

Närmar vi oss inte med detta själva pudelns kärna i frågan om människan 
som förändringens agent eller offer? Den gamla naturdeterminismen är ett 
perspektiv som uppenbarligen skrämmer många i dagens voluntaristiska 
värld.53 Och det är kanske inte så konstigt mot den bakgrund av grumliga 
rasläror som varit en arvedel av det västerländska tänkandet sedan antiken, 
men särskilt från upplysningen via 1800-talsromantiken och in i modernis-
mens 1900-tal.54 En hårdhänt historisk verklighet, och ett mer avancerat ve-
tenskapligt förhållningssätt, har lärt oss att övervinna de positioner som en 
gång utformades. Men naturen har ett sätt att slå tillbaka. Även om vi idag 
inte försöker använda klimat och geografi som förklaringar till folkkaraktä-
rer och idéer om rasernas hierarki, börjar vi sedan några decennier tillbaka 
bli allt mer övertygade om att klimat och geografi och allt det som ryms 
inom begreppet ekologi ställer oss inför svårhanterade framtidsproblem om 
vi inte konfronterar dem.  

En ny naturdeterminism tycks vara på väg, en determinism med katastrof-
teoretiska implikationer. Kanske är den enkla formeln "hållbar utveckling" 
lösningen på problemet.55 Men det kan ifrågasättas. I dagens välfärdsrika, 
ojämlika och resursslukande värld tycks "hållbarhet" och "utveckling" befin-
na sig på rak kollisionskurs mot varandra. Hur än den ekvationen ska lösas 
tycks det uppenbart att den inte har sin lösning i en fortsatt kamp mellan 
natur och kultur. Om människan ska fortsätta att vara förändringens agent 
måste hon börja tänka, agera och planera mer samordnat. I annat fall är ris-

                               
50 Rönnby. 
51 Rönnby, s 26. 
52 Rönnby, s 185. 
53 Windelhed, s 185. 
54 Se exempelvis Frängsmyr 2000, s 74 ff. 
55 Jmf Awebro, s 108. Se också Diamonds (2005) nyutkomna, breda studie av ekologiska 
katastrofer i historien. 
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ken stor att hon förblir förändringens offer, och då saknar det i längden bety-
delse om det är naturen eller kulturen som står för förändringen. 
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Summaries - Humans and Nature: 
Transgression and Adaptation 

Introduction 
By Sven Lilja 

Human influence on nature is complicated and contradictory. One can sim-
plify the question by using two concepts, “the adaptive human” and “the 
transgressive human”. The adaptive human attempts to conform to the de-
mands of nature, making the most of both its opportunities and constraints. 
The transgressive human, by contrast, alters natural preconditions, striving to 
reform nature to accommodate human needs. Both these attitudes towards 
nature exist concurrently, but have followed different time-lines. The time-
line of the adaptive human is cyclical, and dependent on variations in access 
to resources, while the time-line of the transgressive human is cumulative 
and progressive. The latter describes a linear development towards ever-
more advanced and resource-dependent forms of society. These two concep-
tual frameworks correspond to two interpretative frameworks: the “nature 
determinism” of the adaptive human, and the “cultural determinism” of the 
transgressive human.  

The first volume of the “Pre-Modern Coastal Environments” project pre-
sents a number of studies from different perspectives, located in the Baltic 
Sea area and concentrating on the coastal habitations of central East Sweden. 
Some of the studies have a theoretical focus; others are more empirically 
oriented. All are primarily concerned with understanding human relation-
ships to nature. In the book, the pre-historical and historical human is seen as 
an active agent and creator of culture and resources from a power-
perspective as well as the perspective of explorer and coloniser. Human de-
pendence on nature is illuminated in relation to regional and local contexts, 
including coastlines changes and climatic variations. 
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Ecological Perspectives and Archaeological Possibilities  
By Johan Rönnby 

The text begins by discussing different fundamental ecological concepts and 
their historical and social background. It then accounts for the way in which 
theories inspired by ecology have been used within the subject of archae-
ology from the 19th century to modern times. 

The significance of the natural environment as a social explanatory factor 
is, the author suggests, to a certain extent dependent on the scale level and 
choice of temporal perspective of the analysis. Obviously, the melting of 
inland ice, the rising land and climactic cycles deeply affected the conditions 
of human life during different periods. This is evident, not least, in different 
contexts within the archipelago, where the often scanty natural preconditions 
set very strict limits to human activities. 

In the article, however, Johan Rönnby emphasises a perspective that fo-
cuses on active human choices of different strategies rather than passive 
adaptation to the natural environment, as more important and more interest-
ing, even in the environment of the archipelago. Such a perspective, which 
highlights the humans’ own abilities and responsibility, is, the author argues, 
also more motivated and relevant to contemporary, environment-related 
problems.  

The text ends with concluding remarks on how archaeology can, in a mul-
tidisciplinary context, contribute to the discussion of the relationship be-
tween humans and the environment. 

Shore displacement in the county of Södermanland 
By Mona Petersson 

The county of Södermanland has a variable mosaic landscape with a mixture 
of bare rocks with sparse vegetation, divided by sediment-rich rift valleys 
where the agricultural areas are situated. The terrain reflects the rock struc-
ture and the postglacial development of the area including shore displace-
ment due to land uplift. Just after the last glaciation the landscape was inun-
dated by the Baltic Ice Lake and the Yoldia Sea, but has successively been 
uplifted resulting in today’s landscape. Shore displacement is the result of 
both land uplift due to glaciation (isostatic) as well as sea level changes 
(eustatic). The ice cover was thicker in the Gulf of Bothnia than in the 
Southern Baltic resulting in greater isostatic amplitude in the north than in 
the south. During deglaciation the ice cover persisted longer in the northern 
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Baltic region compared to its southern areas due to latitude differences in the 
climate. Both the isostatic and climatic differences result in a larger shore 
displacement in the northern than in the southern part of the Baltic. In the 
south the meteorological changes today are greater than the shore displace-
ment, whereas a shore displacement of 0.9m per 100 years is found in the 
north. In the county of Södermanland the shore displacement today is about 
0.3 to 0.4m per 100 years. 

The shore displacement has been studied since the 18th centuries, and dur-
ing the 19th and 20th century more detailed studies have been possible due to 
new techniques, such as Florin’s study in the 1940s based on diatom and 
pollen data. The shore displacement curve shows a complicated pattern with 
several transgressions and regressions. Archaeological excavations of set-
tlements have contributed to the discussion of shore displacement during 
historic time. It has been found that shore displacement is correlated to cli-
matic changes where a colder and drier period corresponds to sea level de-
crease (regression) and a warmer more humid period corresponds to a rise in 
sea level (transgression). Data from Miller (1982) reveal less shore dis-
placement in the Iron Age and the Middle Age due to the warmer climate, 
whereas during the Little Ice Age (14th to 19th century) the shore displace-
ment increases as a result of regression due to increasing glaciers, making it 
clear that shore displacement is not a linear function. For Stockholm Ambro-
siani (1981) found that the regression was rapid, about 0.8 m per 100 years, 
during the period of 11th to 15th century, followed by a period of very weak 
or non-existing regression. Åse (1980) found in a study in the Stockholm 
region that the shore displacement was slower in the 16th than in the 17th 
century. These short time changes, from a geological perspective, are most 
probably a response to eustatic sea level change related to the climate. 

From being a young archipelago far from the shore around 9000 14C years 
BP (Before Present) the islands increase both in size and number. About 
5000 14C years BP the county of Södermanland had changed from an open to 
a more closed archipelago with sounds drying out successively to incorpo-
rate new islands as part of the mainland. Lake Mälaren became detached 
from the Litorina Sea around 3500 14C years BP, to be  reached only by the 
rift valleys in which we find the cities of Södertälje and Stockholm today. 
The county of Södermanland had developed from many small separated 
islands into a mainland with an archipelago at its rim. The deepest sounds 
are still recognizable as larger lakes in the inland, for example Lake Ynga-
ren, Lake Båven and Lake Klämmingen. The deep rift valleys offered shel-
tered natural harbours for the people living in the coastal areas. Studying the 
waterways around 3000 14C years BP it can be noticed that some still exist as 
waterways today. Due to shore displacement some harbours have had to be 
moved eastward since their bays are shut off from the sea and become lakes 
instead and others have dried out offering new land for cultivation. Depend-
ing on location, elevation and gradient the wave energy reaching the shore 
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will differ resulting in bare outer islands and a more sheltered inner archipel-
ago. When the bare islands are uplifted to become a part of a larger island 
with sediment-rich rift valleys in between, the result is the mosaic landscape 
typical of the area. 

The Development of Settlements in Eastern 
Södermanland during the Late Iron Age and Middle 
Ages 
By Peter Norman 

During the late Iron Age settlements in the eastern part of Södermanland 
were concentrated to fertile areas a short distance from the coast. The visible 
traces of settlement consist primarily of grave fields and turfed stone set-
tings. Outside these areas remains of late Iron Age settlements are rarer. This 
is especially true in the archipelago, where they occur only exceptionally.  

During the course of the Middle Ages, large parts of the less fertile areas 
outside the Iron Age settlements were colonised. This also applies to the 
coast and the archipelago, which also lacked permanent settlements during 
the Viking Age. In the great majority of cases, this “new” settlement con-
sisted of single farms. In the central, fertile areas, settlement density in-
creased. Single farms became villages with several farms. 

The pattern of diffusion indicated by place names supports and reinforces 
the picture of the development of settlement in eastern Södermanland ob-
tained from archaeological and written sources. Farms and villages with 
names of the older type occur only in the most fertile areas, and in connec-
tion with Iron Age grave fields, while settlements with names of the younger 
type are common within areas that lie outside the central settlements. 

There are many indications that the colonisation of the areas outside the 
late Iron Age settlements occurred in stages. The first stage was the exten-
sive use of the wooded areas and of the archipelago for, for instance, pastur-
age and fishing. Only with time, in the beginning of the early Middle Ages, 
were permanent settlements established in these areas. It seems, also, as if 
the nobility and the Crown had great influence on the colonisation of the 
areas outside the fertile settlements in eastern Södermanland which existed 
during the Middle Ages. The development of settlements in the outlying land 
did not, however, follow a straight course. The sources show that after the 
middle of the 1300s, several fluctuations occurred. Expansive periods were 
followed by periods of regression and desolation. 

In the part of Södermanland studied here there were two Middle Age 
towns, Nyköping and Trosa. Both lie in sites typical for Swedish Middle 
Age towns, that is, in connection with larger settlement areas and next to 
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rivers that debouch into the Baltic Sea. The general understanding is that 
Nyköping “became” a city during the 1200s, while Trosa’s oldest town 
privileges date from 1383. Both towns had, however, been sites of urban 
activities before then. One can assume that the towns, through their trade and 
revenue functions etc., affected the countryside, even if we cannot find clear 
physical signs of this. 

The ancient remains in Södermanland’s archipelago can be divided into 
three groups: traces of permanent settlement, traces of extensive activity and 
traces of communication. The vestiges of permanent settlement are few. The 
same applies to remains of communications as such. The traces of extensive 
activity are, on the other hand, widespread. The most frequent remains are 
those of tomtningar – that is, the remains of simple dwellings used, primar-
ily, during seasonal fishing in the outer archipelago. The topographical loca-
tion of some tomtningar, however, is such that they could scarcely have been 
used in connection with fishing. They may have been used for seal hunting 
during late winter and early spring. 

It is probable that the expansion of permanent settlement in the archipel-
ago followed the same pattern as on the mainland. During the Iron Age the 
archipelago was extensively utilised, and it gained permanent settlements 
successively during the Middle Ages. The evidence seems to indicate that 
the nobility and the Crown stood behind this colonisation. 

Scholars have held that the fishing in the outer islands and skerries was a 
regal privilege, but the lack of written evidence has been interpreted as 
showing that the Swedish Crown had only limited opportunities to assert its 
sovereignty until the mid-1400s. From this time on, however, there is evi-
dence that both the Crown and the nobility had interests in Swedish outer 
island fishing. 

For the towns, the archipelago was also important for foodstuffs other 
than fish. The archipelago was important, too, for shipping to and from the 
towns, even if there are few distinct physical traces of this activity.  

Local Climate Crisis and the Interests of the Crown– a 
Case study of East-Central Sweden c. 1570-1630 
By Sven Lilja 

Throughout history, humans have sought to adapt to and protect themselves 
against climatic changes. This is true not least of the long phase of historical 
development during which agriculture was the main source of sustenance. 
Poor harvests could cause famines, while good harvests allowed people to 
store foodstuffs and accumulate the basis of welfare. When the state became 
an important historic agent, harvests became a potential source of state 
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wealth and power. The early agrarian states and empires depended, to a great 
extent, on agricultural taxes. A relationship was created between those who 
produced, the peasants, and the ruling power, the state. This new historical 
situation created a need for communication and information. The state 
needed to know what could be taxed, and at what rate. In order to find out, 
kings, nobles and republican regimes constructed bureaucracies, which pro-
duced series of documents. Documentation of the size and composition of 
harvests ranked high on the list of information sources. 

The agrarian state of Sweden was no exception to this almost universal 
rule. When, in the 1500s, Sweden broke loose from the great Nordic Kalmar 
Union, the Swedish state started to develop as an organization. The cameral 
information system, which provided the Crown with information on the state 
of its economy, began to take form in the 1540s. Among the earliest and 
most important series of informational sources were the “one-tenth lists” or 
“tithe lists” (tiondelängder), which noted that tithe of the harvest that was to 
be paid to the authorities, year by year and farm by farm. In the tithe lists 
from the 1540s and on, Swedish historians have a rich source of information 
on variations in harvest yields, as well as the monarchy’s income from them. 
But the tithe lists also indirectly illuminate the state of contemporary Swed-
ish agriculture. If the harvests were poor, the King’s bailiffs were forced to 
forgo their income. Farms could be exempted from the tithe, or have their 
tithe duties reduced. The source material mirrors this, in specifically noting 
tithe exceptions, or by the fact that the number of tax-paying farms varied in 
number. 

Despite the fact that the tithe lists are a complex historical source, with 
different types of traps waiting to snare unwary historical researchers, there 
exists a wide-spread consensus that they reflect actual historical variations in 
harvests, and thereby give real information on the local agricultural situation. 
The article Local climate crises and the interests of the Crown derives from 
this precondition, as well as the hypothesis that periodic variations and short-
term fluctuations in the harvests in many - perhaps the majority - of the cases 
derived from climactic variations and the vagaries of the weather. The tithe 
lists can therefore be seen as a climate-historical source, providing us with 
the opportunity to study the effect of the climate on both local communities 
and state income. 

The study concentrates on the years between 1568 and 1623 – that is, 58 
years – and encompasses nine coastal parishes in two county districts of 
Södertörn, south of Stockholm. Sources are lacking for 16 of the years, so 
the actual number of years investigated is 32. The investigation has focused 
on indications of agrarian crises, as expressed in explicit exemptions from 
the tithe or significant reductions - or increases - in the number of tithe-
paying farms. Despite the large gaps in the historical sources, it is possible, 
by combining two counties (Sotholm and Hölebo), to create a relatively con-
tinuous time series. It became apparent during the course of study that the 
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material gives relatively strong indications of agrarian crises at community 
level. As yet, however, this still has the character of a pilot study, and its 
analysis and conclusions should be seen as preliminary. 

A quantitative compilation of the nine parishes in the two county districts 
shows that at least five, and perhaps as many as eleven, of the 32 years under 
investigation show signs of harvest crises. This indicates that poor harvests 
may have occurred, on average, every sixth to every third year. Several par-
ishes show different kinds of evidence which identify the years 1571, 1577, 
1579, 1597 and 1602 as especially difficult years, while ten of the years 
studied completely lack signs of crisis. Good and bad years have a tendency 
to appear in series. The end of the 1570s and the years between 1596 and 
1602 were periods of poor harvests, while the 1580s and 1610s present a 
profile indicating favourable periods for Södertörn agriculture. 

Harvest variations tended to be cyclical. When the investigation is wid-
ened, to include other regions, the tendency towards a grouping, in time, of 
poor and good harvest years becomes still more evident. Weak periods in-
clude the first half of the 1570s, the second half of the 1590s and the begin-
ning of the 1620s, while good periods occur during the latter half of the 
1580s and the first half of the 1610s. We find, thus, a cyclical variation with 
intervals of approximately 25 years. One cannot draw definite conclusions 
from this type of  “proxy data”; nonetheless there is a great deal to indicate 
that this tendency towards cycles derives from climatic rather than methodo-
logical, demographic or social causes. In a macro perspective, these local 
results have alluring  features. Scholarship on climatic history often points to 
the transition between the 1500s and 1600s as a transition from a temporarily 
more severe, to a temporarily milder climate regime, within the framework 
of the protracted reduction of European temperatures during the “little ice-
age” that lasted from around 1300 to 1850 or 1900.  

The historical epoch reflected in the tithe variations is first and foremost 
an expression of a power relationship between local peasants, and a tax-
collecting state. The power relation was strongly asymmetrical, but it did 
provide scope for predetermined solutions, which gave peasants temporary 
tax relief during periods of agrarian crisis. Even if the monarchy maintained 
a strongly sceptical attitude towards the complaints of peasants, it had no 
interest in policies that would eventually eliminate its tax basis. The recip-
rocity in the power relation between Crown and peasants was founded, not 
least, in the desire on both sides to preserve agricultural productive capacity.  
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Dreams of Copper Ore In the Era of Enlightenment. 
By Kenneth Awebro 

If Sweden is to succeed in creating a long-term, ecologically sustainable 
society, we must add a geological perspective to debate and research. Eco-
nomically sustainable development can only be achieved if one considers 
nature as a whole. In questions concerning the reshaping of the physical 
environment human beings have exerted significant power – new landscapes 
are created through urbanization, infrastructure development, forestry, agri-
culture and not least mining activities and the quarrying of stone, sand, clay 
and turf. Geology – the knowledge of, above all, how mountains, earth and 
groundwater have been constituted, combined, and used as a (sometimes 
finite) natural resource – also enables us to understand human intervention in 
nature and thereby provides a useful perspective on the preconditions for 
different historical events. 

This study concerns a number of attempts to establish commercial min-
ing, based on domestic copper ore, in Österbotten in western Finland during 
the 1700s; the geological and political prerequisites for this; and, addition-
ally, the prehistory and history of the factory’s establishment as well as its 
significance in a political context. A comprehensive approach has been used 
that places the ore deposits in a geological perspective – that is, poses the 
question of the fundamental importance of an exploitable natural resource to 
a historical process. 

Interest in ore prospecting in what was then the Swedish county of Öster-
botten was first shown towards the end of the 1600s, but the Great Nordic 
War interrupted prospecting. Almost immediately after peace was con-
cluded, the search for ore was resumed by a number of interested parties. It 
almost seems as if a number of persons had only been waiting for the decla-
ration of peace to begin their activities – a situation that also applies to other 
parts of Finland. Substantial numbers, primarily men of rank, returned to 
Österbotten during the spring and summer of 1722. The merchant Claes 
Berg took the initiative in founding a manufacturing business based on do-
mestic copper ore. The business failed, despite the fact that he was the first 
on the spot after the war years – that is, 1722. The bourgeoisie in Österbot-
ten's coast towns to a certain degree supported his enterprise. It was estab-
lished despite the devastation, which had afflicted the county during the war, 
with the resulting poverty and decline in the population. 

It is important to emphasize that Berg’s extensive prospecting activity 
disclosed what seem, today, to be all available deposits – no more were 
found despite subsequent advances in knowledge and technology. 
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The prospecting that started towards the end of the 1600s, and intensified 
during the first half of the 1700s, uncovered what are without doubt the great 
majority of the most promising ore deposits existing in the area under study 
here, and which could be localized using the technology of the era. But that 
was not enough. The geological preconditions for a flourishing industrial 
enterprise, based solely on copper ore, quite simply did not exist. 

Resource uses in Early Modern times. Introduction to 
geographical archipelago studies. 
By Bengt Windelhed 

This geographical report characterizes early-modern agrarian specialization 
on the mainland and archipelago of eastern mid-Sweden. It aims to deepen 
understanding of the archipelago’s changing settlement patterns and chang-
ing agrarian economy. The article is based on published geographical works 
and the purpose is to provide a concentrated overview of modern geographic 
research of the field. Thus, on one hand, Ulf Sporrong (1985) has cited 
physical changes in the agrarian landscape in eastern mid-Sweden in his 
discussion of the causes of agrarian social change during the Iron Age and 
the Middle Ages. In a regional agrarian study of western Sweden, on the 
other hand, Ulf Jansson (1998) discusses changes in the system of cultiva-
tion between 1550 and 1750. His regional study is based on an actor’s per-
spective, approaching the causes of the farmers’ choice of cultivation system 
from the viewpoint of social and natural conditions. This is done in an area 
with a so-called “immature landscape”, which is characterised by change-
ability during the early-modern period. Sporrong, who is studying the same 
period, also emphasises differences within eastern mid-Sweden, pointing to 
the contrast between the mature landscape in central settlement areas, and 
the immature landscape in the periphery of the region. The archaeologist 
Peter Norman, whose article is included in this publication, points to geo-
graphical, chronological and structural differences between the early settle-
ments on the mainland and the later settlements of the archipelago. The latter 
was settled primarily during the Middle Ages. 

The actor’s perspective links studies of spatial changes with the attempt to 
illuminate their causes, in the early-modern archipelago’s agrarian society. 
One element in the description of the agrarian society has consisted of a 
description of the respective economies of the mainland and the archipelago. 
This is based on analysis of the studies of Sporrong and Jansson, and the 
context also narrowed to the Stockholm archipelago. For this purpose two 
outstanding archipelago studies by Bertil Hedenstierna (1949) and Anna-
Lisa Kristiansson (1947) have been analysed from the point of view of man 



 230

versus nature. Both authors are products of the tendencies towards nature 
determinism, a common phenomenon of their time. From the perspective of 
a more cultural discourse on modern human geography their studies of the 
role of nature behind human settlements represent an interesting lost per-
spective that has clear references to modern ecology. 
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Appendix - Projektbeskrivning 

Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och 
samhälle vid östersjökusten före 1800 – ett 
miljöhistoriskt projekt. 
Abstract 
Projektet Förmoderna kustmiljöer. Natur, klimat och samhälle vid Östersjö-
kusten före ca 1800 är en komparativ miljöhistorisk studie av lokalt resurs-
utnyttjande och miljöpåverkan under förmodern tid (järnålder till tidigt 
1800-tal). Projektets övergripande tema ”människoskapade miljöförändring-
ar kontra naturprocesser” undersöks genom intensivstudier av några lokala 
kustsamhällens elasticitet och överlevnadsförmåga. Såväl långsiktiga som 
kortsiktiga förändringar studeras. Hur anpassade sig sådana samhällen till 
långsamma naturprocesser, och vilka strategier valdes för att hantera kortare 
historiska fluktuationer och förändringsförlopp? Vilka konsekvenser fick de 
valda anpassningsstrategierna för närmiljön? Projektet syftar till ett disci-
plinöverskridande samarbete mellan arkeologi, historia och geografi. Delpro-
jekten behandlar kompletterande perspektiv, där yttre naturförhållanden 
(landhöjning, klimatförändringar och växlingar i den marinbiologiska faunan 
etc.), samt yttre samhällsförhållanden (närhet till stat och marknad) ställs 
mot lokalsamhällets inre anpassnings- och förändringsstrategier. Undersök-
ningen är komparativ, med undersökningsområden i lokala kust- och skär-
gårdsmiljöer vid Östersjön. I första hand kommer Stockholms södra skärgård 
och Estlands kust, med Saaremaa (Ösel) och Hiumaa (Dagö), att studeras. 

Mål 
Kustområden hör till de tidigast befolkade och utnyttjade landskapsmiljöerna 
i Östersjöområdet, liksom på många andra håll i världen. Östersjöns kustbe-
folkningar är i hög grad beroende av havet, inte minst när det gäller utnytt-
jandet av dess naturresurser (se t.ex. Kirby & Hinkkanen 2000). Kuster er-
bjuder ett diversifierat natur- och fångstlandskap som kan tillgodose ett 
spektrum av mänskliga behov. Stora öppna vatten ger möjligheter till kom-
munikationer och transporter över långa sträckor. Under för- och tidigmo-
dern tid gällde detta i än högre grad än idag. Det förkapitalistiska samhället 
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var huvudsakligen uppbyggt kring vad som kunde utvinnas ur jorden, skogen 
och vattendragen (Myrdal 1999).  

Kustmiljön är samtidigt en utmaning. Drastiska klimatförändringar kan ge 
stora effekter på de lokala näringstillgångarna. Långsiktiga förändringar 
innebär ett mer smygande anpassningstryck. Var ska man söka orsakerna till 
de lokala anpassningarna? Har naturen som sådan, med alla dess ”pushfakto-
rer” från klimat till geografi, varit avgörande? Eller ska man söka efter socia-
la faktorer, människors mentaliteter, deras kamp om resurser och deras för-
sök att organisera sina samhällen? Var går ”demarkationslinjen” mellan na-
turstyrd och människopåverkad miljöanpassning? Hur har denna ”linje” för-
skjutits över tiden? Hur ser det intrikata samspelet mellan människa och 
miljö ut, sett i olika tidsperspektiv och lokaliteter? 

Projektet Förmoderna kustmiljöer Naturresurser, klimat och samhälle i 
Östersjöområdet före 1800 är ett miljöhistoriskt projekt som avser att, ge-
nom komparativa studier, tränga ned i den lokala resursanvändningen och de 
mentaliteter som varit förknippade med naturen och närmiljön som mänskli-
ga resurser. Projektet är mångvetenskapligt och förenar geografiska och ar-
keologiska långtidsperspektiv med historiska studier av kortare processer 
och attitydförändringar. 

Vetenskaplig bakgrund 
Den moderna miljödiskussionen förs till stor del på naturvetenskapernas 
villkor, särskilt inom det naturvetenskapliga forskningsfältet ekologi. Men 
starka röster höjs för mer samhälls- och humanvetenskapliga infallsvinklar. 
Miljöetik, miljöekonomi, miljöpolitik och andra humanvetenskaper med 
miljöperspektiv väger allt tyngre i den mångvetenskapliga vågskålen. 

Den mångvetenskapliga karaktären hos modern miljöforskning rör såväl 
mänskliga och andra biologiska miljöförutsättningar, som jordklotets natur-
geografiska och geologiska processer i stort och smått. Grundproblematiken 
blir existentiell och når den moderna människan i hennes djupaste funder-
ingar kring tillvaron, historien, nutiden och framtiden. Miljövetenskapen 
som forskningsfält griper över stora kronologiska och geografiska perspek-
tiv. Moderna miljövetenskapliga handböcker behandlar ofta hela jorden och 
ställer naturvetenskaplig ekologi vid sidan av historia och humanekologi i en 
strävan att bygga vetenskapliga broar mellan flera kunskapsfält. (Se ex.v. 
Matossian 1997) Teman och forskningsproblem är gränsöverskridande. 

Verkligt stora grepp tas inom modern civilisationshistorisk forskning. Ett 
grundläggande bidrag gav redan Robert Claiborne i sin populärt upplagda 
syntes över globala klimatförändringar och människans utveckling. (Clai-
borne 1970) Claibornes sammankoppling av civilisationers utveckling och 
klimatets förändringar är också ett grundtema i Fernández-Armestos väldiga 
studie av civilisationernas historia (Fernández-Armesto 2000). Dennes defi-
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nition av begreppet ”civilisation” bildar själva fundamentet i en historietolk-
ning där miljöfaktorer spelar en förklarande roll. Ytterligare exempel är Cli-
ve Pointings båda megastudier och synteser över den”gröna” världshistorien 
och civilisationernas makrohistoriska upp- och nedgångar. (Pointing 1991, 
och 2000) Graeme Snooks däremot har en skeptisk attityd till miljön som 
social förändringsfaktor, och är kritisk till de moderna hotbilderna. (Snooks 
1996). 

Lika viktig är den metodologiska korsbefruktning som präglat området 
och bara förstärkts under senare tid. Bradley/Jones (1995) stora editionsut-
gåva rörande klimathistorien efter år 1500 är ett gott exempel. Där fokuseras 
bl.a. den centrala rollen hos olika mättekniker och undersökningsmetoder. 
Dagens kanske viktigaste naturvetenskapliga metoder möter här ”documen-
tary evidence”. Samma mångvetenskapliga ansats finner man i Wigleys m.fl. 
antologi över klimatförändringar och historisk utveckling (Wig-
ley/Ingram/Farmer 1981). Exemplen kan mångfaldigas. 

Den internationella forskningen på det miljöhistoriska området, särskilt 
den amerikanska, är livaktig och mycket omfattande. I Sverige är miljöhisto-
ria ännu relativt begränsad, och har i stor utsträckning koncentrerats på mo-
dern tid. Den har också, särskilt rörande den tidigmoderna epoken, huvud-
sakligen ägnat sig åt idéhistoriska aspekter (t.ex. Sörlin 1991 och 2000, Sör-
lin/Öckerman 1998, C. Frängsmyr 2000, T. Frängsmyr 1978). Även om vi 
idag ser en tendens till breddning och fördjupning av problemvalen (ett eko-
nomisk-historiskt exempel är Lindmark/Olsson/Pettersson 2002), kan forsk-
ningsläget sägas vara relativt outvecklat. Det råder en brist på historisk mil-
jöforskning, särskilt vad beträffar äldre perioder. 

Teori 
Projektets teoretiska fokus läggs på människans relation till hennes fysiska 
naturmiljö. Vi avser att ställa ”naturförklaringar” till mänskligt beteende mot 
förklaringar och modeller som istället tar fasta på kulturella och sociala fak-
torer. Analysen utgår från förändringar i lokalt resursutnyttjande, där föränd-
rade naturförutsättningar, men också drivkrafter i lokalsamhällenas sociala 
och ekonomiska organisation, antas ingå i en växelverkande process.  

Den viktigaste teoribildningen inom det miljövetenskapliga området har 
en naturvetenskapligt ekologisk slagsida. Humanistiska och historiska per-
spektiv har ännu inte hunnit etablera sig på en teoretiskt-abstrakt nivå. Vi ser 
det som en uppgift att utforma tvärvetenskapliga teoretiska verktyg för fram-
tida analyser av lokalt resursutnyttjande och lokal miljöpåverkan. Detta är ett 
av syftena med projektets komparativa uppläggning. Några etablerade eko-
logiska begrepp kan fungeras som styrmedel i det planerade projektet. (Ab-
rahamsson 1997, Simmons 1994) Begreppen ekologisk bärkraft och ekolo-
gisk balans är begrepp för ekologiska system som strävar mot ett optimalt 
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tillstånd. Balans uppnås när bärkraften är maximerad och systemet anpassat 
sig till en given resursnivå. I en studie med ett långt tidsperspektiv kan idéer 
om social och ekologisk balans bli ofruktbara, men som delar av cykliska 
analysmodeller kan föreställningar om balans spela en viss roll. Ekologiska 
naturprocesser som successions- och klimaxtillstånd kan ha analogier i so-
ciala processer. Det är inte orimligt att tänka sig att perifera lokala sam-
hällsmiljöer har en inbyggd konservatism och förändras först när endogent 
eller exogent tryck tvingar fram förändringar och nya anpassningar. Sådant 
förändringstryck kan bero av befolkningsexpansion (endogen faktor) eller 
naturförändringar, som klimatvariationer, naturliga växlingar i naturresurser 
(naturliga exogena faktorer). Men förändringstryck kan också härledas från 
samhällsförändringar (sociala exogena faktorer). 

Människans miljöpåverkan är en central frågeställning i miljövetenskap. 
Ett teoretiskt verktyg för att ringa in detta fenomen är begreppet ekologiska 
fotavtryck. Med ekologiska fotavtryck menas de spår i naturen som lämnas 
efter mänskliga aktiviteter i form av resursuttag, direkt miljöomvandling 
(exempelvis i produktionsprocesser), eller avfallsproduktion. Grundproble-
met blir här att analysera omfattningen och konsekvenserna av lokala sam-
hällens ekologiska fotavtryck. Begreppet bärkraft spelar även i detta sam-
manhang en viktig roll utifrån antagandet att en lokal miljö kan absorbera 
mänskligt miljötryck upp till en viss nivå. Överskrids denna får samhället 
överlevnadsproblem. Denna mekanism är en ofta åberopad förklaring bakom 
såväl snabba strukturella förändringsförlopp (transitionsskeden) som agrara 
subsistenskriser. 

Dessa tre begrepp, ekologisk bärkraft, ekologisk balans och ekologiska 
fotavtryck, kan bilda en teoretisk plattform från vilken projektets olika studi-
er kan utgå. I projektidén ligger föreställningen att mänskliga attityder, idéer 
och mentaliteter möter sociala strukturer och naturliga processer i ett histo-
riskt förlopp där anpassningsstrategier är konservativa och framtvingade av 
tryck. Grundtanken är att det lokala förmoderna samhället anpassar sig till, i 
stället för att överskrida, de givna förutsättningarna. Men en strävan att 
överskrida givna förutsättningar måste också prövas som en hypotes. Kanske 
är dock denna hypotes lättare att koppla till moderniseringsprocesser under 
1800- och 1900-talen. Det är rimligt att tänka sig att ”kapitalism” och väx-
ande marknadsefterfrågan bidrog till att bryta ner konservativa anpassnings-
strategier, och öppna skärgårdsmiljöerna för nya sociala krafter. Frågan är 
om sådana förändringstendenser kan urskiljas innan moderniseringsproces-
sen sätter in på allvar. 
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Metod 
Komparativa perspektiv 
Projektet är komparativt utifrån fyra jämförande perspektiv. Tidsdimensio-
nen kommer att behandlas som en jämförelse mellan varaktiga strukturer och 
mer kortsiktiga fluktuationer. Rumsaspekten blir i huvudsak belyst genom 
jämförelser mellan lokala samhällen i varierande skärgårdsmiljöer. Utöver 
dessa två grundläggande dimensioner kommer projektets tematiska orienter-
ing mot resursutnyttjande och lokala anpassningar att innebära ett jämföran-
de lokalsamhälle-omvärldsperspektiv. Slutligen kommer den grundläggande 
jämförande frågan om naturprocesser kontra människoskapade förändringar 
att innebära försök att metodologiskt isolera lokala naturprocesser från kul-
turprocesser. 

Projektet organiseras som ett antal delstudier styrda av de övergripande 
frågeställningarna. Dessa delstudier kommer att koncentreras dels på natur-
faktorer som klimat och fiskbestånd, dels på det faktiska naturresursutnytt-
jandet i skärgårdarnas kulturlandskap, dels på människors mentaliteter och 
konflikter kring och attityder till tillgängliga naturresurser. 

Rums- och tidsramar 
Projektet koncentreras på tiden före industrisamhällets framväxt, med en 
tyngdpunkt på tidigmodern tid (ca 1500-1800). Det äldre agrarsamhället var 
känsligt för miljöfaktorernas förändring. Samtidigt kan man se hur en grad-
vis anpassning gör lokalsamhällena mindre utsatta. Från 1700-talet har vi en 
befolkningsökning som antyder att människor börjat bemästra miljöns utma-
ningar. För att vi ska förstå övergången från ”subsistenskrisernas” och mor-
talitetstopparnas samhälle till ett embryonalt överskottssamhälle behövs 
lokala och regionala djupdykningar utifrån tvärvetenskapliga ansatser.  

Projektet kommer att gripa över ett långt tidsperspektiv när det gäller vis-
sa aspekter, särskilt vad gäller arkeologiska och geografiska problemställ-
ningar. Studier baserade på skriftligt historiskt material blir i högre grad 
koncentrerade till den tidigmoderna svenska stormakten. Projektet kommer 
alltså att röra sig på flera tidsplan, och möjliggör därför jämförelser mellan 
varaktiga, strukturella faktorer och mer kortsiktiga historiska fluktuationer. 

Projektet är komparativt och kommer att inriktas på lokala skärgårdsmil-
jöer med varierande naturförutsättningar. En av lokalerna blir skärgårdsland-
skapet i södra Stockholm. Detta undersökningsområde blir gemensamt för 
hela projektet. Ett andra område som ges en komparativ behandling är Est-
lands och Lettlands kustland mellan Tallinn och Rigabukten, med Dagö och 
Ösel som möjliga studieobjekt.  
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Delprojekt 
Projektet organiseras som ett antal delstudier styrda av de övergripande frå-
geställningarna. Delstudierna koncentreras dels på naturfaktorer, dels på den 
faktiska naturresursanvändningen i de studerade lokalsamhällena. De olika 
delprojekten kommer att belysa den lokala utvecklingen utifrån de olika 
förändrings- eller tidsnivåerna där det långa tidsperspektivet från 500-talet 
till 1700-talet analyseras främst med arkeologiska och naturgeografiska me-
toder. De medellånga och kortperiodiska perspektiven, med koncentration på 
den tidigmoderna epoken (ca 1500-1800/1850), behandlas främst inom de 
historiska och geografiska delprojekten (natur och kultur). 

Människor och skärgårdslandskap i långtidsperspektiv – 
arkeologiskt/naturgeografiskt delprojekt (Norman, Petersson, 
Rönnby) 
Delprojektet ”Människor och skärgårdslandskap” i långtidsperspektiv syftar 
till att studera människors resursutnyttjande och livsstrategier i skärgården 
under perioden från cirka 500 e. Kr fram till postmedeltid. I linje med mål-
sättningen för hela projektet Förmoderna kustmiljöer i Östersjöområdet 
kommer den teoretiska fokusen att ligga på människans relation till hennes 
fysiska naturmiljö och den fysiska kustmiljöns gradvisa förändringar genom 
bl.a. strandförskjutningar. En utgångspunkt för studien är, att det karga skär-
gårdslandskapet med sin påtagliga närhet till havet och relativt ”tunna kul-
turlager”, är ett livsrum som lämpar sig för denna frågeställning. Här kan på 
ett tydligt sätt ”naturgeografiska” förklaringar kontrasteras mot modeller 
som tar fasta på kulturella och sociala faktorer. 

En detaljerad analys av skärgårdsområdet mellan Nynäshamn och Oxelö-
sund i Södermanland blir utgångspunkten för studien. Inledande arkeologis-
ka studier av denna kuststräcka har redan utförts i andra sammanhang av de 
tänkta projektmedlemmarna (se litteraturlistor). Resultaten av dessa har be-
lagt såväl utskärsfiske och jakt under järnåldern, som omfattande medeltida 
aktiviteter. Analysen av kuststräckan behöver inledningsvis kompletteras 
genom specialinventeringar och vissa provundersökningar. Den utvalda 
kusträckan kommer att jämföras med två kusträckor av motsvarande storlek i 
Åbolands skärgård och i Estland.  

Den naturgeografiska analysen tar i detta delprojekt fasta på stabila struk-
turer och gradvisa långtidsförändringar som har förändrat de grundläggande 
naturförutsättningarna för kustbosättningarna. Den kommer att studera 
strandförskjutningsprocesser (transgression och regression), samt de föränd-
ringar i skärgårdslandskapet som blev följden. Det lokala vattenflödets för-
ändringar kommer att analyseras liksom konsekvenserna av förskjutningar 
från vågintensiva erosionsstränder till lugna depositionsstränder. Studiet av 
sediment som genom landhöjningen nått ovanför vågbasen är särskilt intres-
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santa i områden där människans historiska aktivitet satt spår. Sedimentens 
genom landhöjning förnyade aktivitet i vattenfasen kan ge sämre vattenkva-
litet och nya syreförhållanden, vilket i sin tur kan ha påverkat människans 
historiska utnyttjande av naturresurserna. 

Skärgårdslandskap, strandförskjutning och resursutnyttjande ca 
1600-1800 – kultur- och naturgeografiskt delprojekt (Petersson, 
Windelhed) 
Skärgårdarna mellan Sverige och Finland/Baltikum bildar en variationsrik 
miljö som erbjuder utnyttjande av olika naturresurser. Skärgårdsborna har 
varit mångsysslare och varierat sin ekonomi allt eftersom resurserna föränd-
rats. Skärgårdssamhällena har också haft växlande relationer till det omgi-
vande samhället, marknader, städer och centralmakt i olika skepnader. Det 
geografiska delprojektet Skärgårdslandskap, strandutveckling och resursut-
nyttjande syftar till att beskriva och analysera förändringar av lokala kust- 
och skärgårdsmiljöer i Östersjön i historisk tid. Delprojektet har både ett 
kulturgeografiskt och ett naturgeografiskt perspektiv. 

Den kulturgeografiska studien utgår från landskapsbegreppet, som inne-
bär att människan för sin försörjning gjort investeringar (markröjning, häg-
nader mm) för att utnyttja naturresurser. (Sporrong passim) En skärgårdsmil-
jö av åkrar och ängar bildar en skapad ”rumslig organisation”, som också är 
influerad av naturförutsättningar. Landskapsbegreppet sammanför skapade 
formelement med naturförutsättningar till ett s.k. ”skärgårdslandskap”, som 
kan ses som ett ”tidsskikt” i landskapets långa historia, ett fruset ögonblick 
av naturutnyttjande. (Windelhed 1995). Ett sådant tidsskikt kan likställas 
med ett ”ekologiskt fotavtryck” skapat av mänskliga aktiviteter. En ny nytt-
jandeform, ett nytt landskap, ställer krav både på den rumsliga organisatio-
nen och användandet av naturresurser. Den ger upphov till ett annat ”ekolo-
giskt fotavtryck”. En vanlig tolkning av skärgårdslandskapets förändringar 
liknar ett slags ”naturdeterminism”, där landskapstypen uppfattas som statisk 
och långsamt föränderlig främst genom yttre faktorer. Delprojektets hypotes 
är tvärtom att förändringar kunde vara snabba och en produkt av många in-
fluenser av såväl inre som yttre karaktär. En uppgift blir att försöka lokalise-
ra och analysera kortare förändringsskeden i ljuset av den långa historien. 

De naturgeografiska studierna av strandförskjutningen kommer att kopp-
las till kust- och skärgårdsbornas utnyttjande av naturförutsättningarna. Ny 
landyta ersätter havet genom landhöjningen. Det nya landskapet blir varia-
tionsrikt med barspolade utomskärsöar och vegetationsrika öar inomskärs. 
Detta kommer även att påverka vegetation och markanvändning. Landhöj-
ning innebär att skärgårdens öppenhet ut mot havet förändras. Den effektiva 
fetchen blir kortare och vågenergin avtar. Nya grundområden fungerar som 
trösklar som försämrar vattenutbytet. Lokala bassänger bildas och fungerar 
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som depositionsområden. Studien önskar beskriva hur det lokala vattenutby-
tet kan ha påverkats av landhöjningen samt vilka stränder som utvecklats 
från vågintensiva erosionsstränder till lugna depositionsstränder. 

De geografiska analyserna kommer att bygga på studier av ett antal öar 
och kuststräckor. Stockholms skärgård kommer att komparativt belysas ut-
ifrån jämförelser med lokaler längs den estländska kusten. Ur komparativt 
syfte är det även motiverat att studera den öppnare kusten längs södra Öster-
sjön, där också en viss landsänkning pågår. Ett syfte med det geografiska 
delprojektet är att bygga upp en markdatabas över topografi, berggrund, 
jordmån, strandlinjer mm. 

Klimat, marin fauna och samhälle vid Östersjökusten ca 1550-
1800 - historiskt delprojekt (Awebro, Lilja) 
Ett kustsamhälles bärkraft och anpassningsstrategier är beroende av tillgäng-
liga resurser. Till det viktigaste resursdeterminanterna hör klimat och marin 
fauna. Det historiska delprojektets idé är att studera dessa två miljöfaktorers 
betydelse för lokala kustsamhällen vid Östersjön.  

Klimatets betydelse för människors välfärd har en lång historia som inte 
släppt greppet om människors föreställningar. På senare tid har klimatfak-
torn rönt växande uppmärksamhet, inte minst genom debatten om växthusef-
fekten och den globala uppvärmningen. Åtskilliga är de miljövetenskapliga 
översiktsarbeten som ägnar kortare eller längre kapitel åt klimatfaktorn. (ex. 
v. Matossian 1997, Bradley and Jones 1995) Även historiskt orienterade 
forskare har närmat sig frågan. Den franske historikern Emanuel Le Roy 
Ladurie publicerade redan 1971 en bred studie av historiska klimatföränd-
ringar under de senaste 1000 åren. Fenomenet ”den lilla istiden”, en tempe-
ratursänkning under senmedeltid och tidigmodern tid, har nyligen fått en 
översiktlig och välskriven behandling av arkeologen Brian Fagan. (Fagan 
2000) Den”lilla istiden”, liksom klimatframkallade s.k. ”subsistenskriser”, 
har diskuterats flitigt (Claiborne 1970, Ladurie 1971, Lamb 1982, Fagan 
2000). I svensk historieforskning är emellertid klimatet nästan helt förbisett. 
En studie av klimat och samhälle är därför motiverad av ett utvecklat inter-
nationellt forskningsläge i kombination med ett magert svenskt forsknings-
läge.  

Två frågeställningar, med olika tidsdimensioner, ställs i förgrunden för 
delprojektet: 

 
1. Hur har långsiktiga klimatförändringar påverkat lokala bosätt-

ningsmönster och ekonomiskt resursutnyttjande i de valda under-
sökningslokalerna?  

2. Hur reagerade de valda lokalsamhällen på akuta subsistenskriser, 
dvs. kriser av s.k. ”l’ancien regime”-typ? 
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Mängden och fördelningen av fisk och marina däggdjur i Östersjön har fluk-
tuerat stort under historiens gång, men omfattningen av och anledningarna 
till förändringarna är inte klarlagda. Klimatvariationer har spelat en stor roll 
men även andra faktorer, som exempelvis mänskligt utnyttjande, förorening-
ar, naturliga fiender och fördelningen mellan fisk och marina däggdjur, har 
varit viktiga i ett historiskt perspektiv. (Francis/Hare 1994; Stee-
le/Schumacher 2000) Förståelsen av orsaker till variationer i mängden av 
djur på den övre delen av näringskedjan är nyckeln till kunskap om deras 
förekomst över lång tid och de ekosystem i vilka de fortlever. Den är också 
avgörande för vår kunskap om lokala kustsamhällens livsvillkor.  

Idén är att analysera historiska källor som kan användas för att beskriva 
långsiktiga förändringar när det gäller tillgången på fisk och marina dägg-
djur. Projektet går ut på att testa följande miljöhistoriska hypoteser: 

 
1. Salthalt och temperatur har betydelse för fiskbestånden och deras 

geografiska fördelning i Östersjön och runt Östersjöns kuster.  
2. Klimatorsakade förändringar i salthaltsnivå och temperatur är orsak 

till stora fluktuationer när det gäller fångst, biomassa och fördel-
ning. 

3. Genom delprojektet skapas referenspunkter för att jämföra vad som 
levt i Östersjön under äldre tid och förklaringar till varför fiskebe-
stånden har fluktuerat över tiden. Detta har betydelse för vår för-
ståelse av kustregionernas utveckling.  

Det historiska delprojektet är empiriskt explorativt i den meningen att ett 
syfte är att identifiera och inventera möjliga källor för kvantifiering. Den 
tillgängliga informationen är idag otillräcklig. Försök att klargöra variatio-
nernas betydelse begränsas av det korta historiska tidsperspektivet i tillgäng-
liga tidsserier när det gäller ex. v. fiske och olika klimatfaktorer. Det är där-
för svårt att uppskatta hur människan har påverkat mikroklimat, marina be-
stånd och ekosystem, och i sin tur påverkats av förändringar i närmiljö och 
klimat. 

Det historiska delprojektets tidsavgränsning styrs av källsituationen. Det 
innebär att den kronologiska tyngdpunkten läggs på tiden ca 1550 till 
1800/1850. Rumsligt kommer studien att inriktas på Stockholms södra skär-
gård och delar av den estniska Östersjökusten med Dagö och Ösel. 

Källor 
De planerade delprojekten kommer att utnyttja olika materialgrupper bero-
ende på frågeställningar och perspektiv. Det arkeologiska delprojektet om 
långsiktiga förändringar i landskaps- och resursutnyttjande kommer att ut-
nyttja fysiska lämningar efter fiske och jakt i form av fiskelägen och ensam-
liggande tomtningar, men också lämningar efter fast bebyggelse, odlingsspår 
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och hamnplatser. Det geografiska delprojektet kommer bl.a. att använda 
äldre kartmaterial (lantmäterikartor från 1600 - till 1800-talet) i en geogra-
fisk rumslig analys av naturlandskapet, markanvändningen och dess långsik-
tiga förändringar. Den naturgeografiska delen av projektet kompletterar med 
studier av topografi, berggrund och jordmån. Publicerade landhöjningsdata 
tillkommer, liksom inköpta klimatologiska data. Det historiska delprojektet 
om klimatvariationer och variationer i Östersjöns fiskbestånd är empiriskt 
explorativt i den meningen att ett syfte är att identifiera och inventera möjli-
ga källor för kvantifiering. Huvudmaterialet blir olika typer av äldre kamera-
la källor, som skatte- och tullräkenskaper, gårds- och slottsräkenskaper, 
kommersiella fångstdata mm, samt kvalitativa historiska källor (fiskekom-
missioners rapporter, myndigheters berättelser, privata källor). 

Delprojekt i tvärvetenskaplig miljö 
Delprojekten kommer att integreras inbördes i tvärvetenskapliga analyser. 
De historiska studierna av medellånga och kortperiodiska fluktuationer 
kommer att underbyggas med geografiska och arkeologiska data rörande 
strukturella situationsbetingelser. Det medellånga tidsperspektivet inom 
främst de geografiska och historiska delprojekten kommer att innebära ett 
aktivt samarbete kring frågeställningarna rörande markanvändnings- och 
resursutnyttjande. Det långa arkeologiska och naturgeografiska tidsperspek-
tivet kommer konkretiseras och fördjupas med historiska nedslag i postme-
deltid. Grunden för delprojektens insatser blir de ovan nämnda fyra kompa-
rativa perspektiven. 

Ett syfte med projektet är att bygga upp en empirisk grund i form av en 
internationellt tillgänglig databas för framtida jämförande forskning. Således 
kommer det geografiska delprojektet att utarbeta en markdatabas över topo-
grafi, berggrund, jordmån, strandlinjer mm. Även det historiska delprojektet 
har till syfte att skapa en databas med äldrehistoriska tidsserier över klimat, 
fiske och marin fauna. 

Projektet i Östersjöperspektiv 
Det planerade projektet kommer att stärka kunskapsområdet äldre miljöhi-
storia i svensk forskning. Därigenom har det potential att lägga viktiga lång-
tidsperspektiv på en idag påtagligt samtids- och framtidsorienterad veten-
skaplig diskurs. Projektresultaten blir användbara inom ett spektrum av mil-
jövetenskapliga områden, som klimatforskning, forskning kring variationer i 
fiskbestånd, långtidsförändringar i resurs- och landskapsutnyttjande. Projek-
tet kommer också att skapa större förståelse för relationen mellan männi-
skors miljö- och naturperceptioner och lokala samhällens resursutnyttjande, 
såväl i ett subsistensperspektiv som i ett lokalsamhälle-omvärldsperspektiv. 



 241

I sin egenskap av östersjöprojekt med en generellt orienterad problem-
ställning kommer projektresultaten att bidra till ett europeiskt och internatio-
nellt forskningsläge. 
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