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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. 



 35

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. 



 38

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. 



 39

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. 
74 Luterbacher et al. 2004, s 1500. 
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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