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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. 



 51

 
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. 



 52

 
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. 



 86

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. 



 88

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 
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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-



 94

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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