
 95

Lokala klimatkriser och kronans intressen – en 
fallstudie av Södertörns kustsocknar ca 1570-
1620 

Av Sven Lilja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                               
15 Helmfrid 1949 har gjort en systematisk prövning av tiondelängderna som lokal ekonomisk-
historiska källa. En färsk studie baserad på tiondelängder är Leijonhufvuds avhandling. Leijo-
hufvud 2001. Se även exempelvis Lindegren 1980, s 65 f, 209 och Larsson 1972, s 40 f. 
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tänkbara felkällor. Ibland nöjer sig forskaren med att resignerat konstatera att 
de angivna siffrorna endast gäller de redovisade kvantiteterna. Ibland är per-
spektivet mer optimistiskt och utgår i stället från att de redovisade uppgifter-
na också avspeglar den historiska verklighet forskaren söker.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

                               
17 Sotholm och Hölebo härader med socknar. Se karta 6a och 6b ovan. 



 103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1.  Schematisk modell över faktorer som kan ha påverkat tiondet 

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

En sammanvägning av möjliga faktorer bakom tiondets växlingar blir 
komplicerad på grund av den mängd faktorer som kan ha spelat in. Modellen 
berör några, men fler kan ha varit av betydelse i vissa skeden. Dessutom 
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skulle flera av de breda kategorierna lätt kunna brytas ned i mindre faktorer. 
Det skulle exempelvis vara möjligt att dela upp förändringarna i kronans 
uppbördssystem i avsiktliga uppstramningar för att bättra på uppbörden å 
ena sidan, och lokalsamhällets reaktioner och anpassningar å den andra. Ef-
tersom syftet här främst är att komma åt klimatinfluenser bör den mer över-
siktliga modellen ovan vara tillräcklig som underlag för en analys. 

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

 
 

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

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

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

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

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

 
Tabell 2. Hemman, gårdsbruk och tiondegivare i Sotholms härad 

Hemman tiondegivare, medelvärde

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

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

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

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

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

 
Tabell 3. Hemman, gårdsbruk och tiondegivare i Hölebo härad 

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

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

Summa 267 264 307 291 285 259

Obs: Mörkö 1574-83 endast ett belagt år.
 

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

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

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

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

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

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

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

 

                               
22 Palm 2000. 
23 I tabellen har vissa av Palms socknar slagits samman för att uppnå jämförbarhet med sock-
enindelningen i tiondematerialet. Därav beteckningen tiondesocknar. Sammanslagningen 
gäller Österhaninge (som inkluderar Tyresö, Dalarö, Nämdö och Ornö), Västerhaninge (som 
inkluderar Muskö och Utö), samt Ösmo (som inkluderar Torö och Landsort).  
24 Palm 2000, s 13 f. 



 112

 
 

Tabell 4. Folkmängden i Hölebo och Sotholms härader 1571 och 1620 
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Skillnaden mellan de två källgrupperna är så pass stor att man kan misstänka 
att tionderegistren ger en mindre tillförlitlig bild av befolkningsutvecklingen 
i området. Ändå bekräftar de båda källgrupperna i stora drag varandra, men 
med mer extrema utslag i tionderegistren än i hushållsmaterialet. Således 
framstår Sotholm som ett härad i stagnation när man på detta sätt jämför ett 
mätår i periodens början med ett annat i dess slut. Tiondematerialet inte bara 
bekräftar stagnationen utan visar en tillbakagång på -0,32 % per år. Den mer 
expansiva utvecklingen i Hölebo låg på nära 0,6 % per år enligt hushållsma-
terialet och över 0,7 % per år i tiondematerialet. De båda häradena samman-
taget hade en tillväxt på 0,1 till 0,2 % per år, beroende på vilken källa man 
utgår från. I inget av fallen kan man tala om en expansiv bebyggelseutveck-
ling i undersökningsområdet under den aktuella undersökningsperioden. 

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

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

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

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

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

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

Bebyggelsereduktioner och befrielsexpansioner 
Hur ska man komma åt klimatkriser i lokalsamhället? Kan tiondelängderna 
ge användbar information? Tidigare forskning har visat hur detta material 
faktiskt ger nedslag i samband med agrara kriser och att det därför bör vara 
möjligt att lokalisera agrarkriser i tiden. Det skulle därigenom vara möjligt 
att indirekt komma åt klimatkriser, deras frekvens, omfattning och spridning 
över tiden och i rummet. Samtidigt går det knappast att bara utgå från obear-
betade rådata över tiondets storlek. Det blir nödvändigt med vissa bearbet-
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ningar av data för att kristendenser ska framträda på ett tydligare sätt, och gå 
att skilja från andra orsaker till tiondefluktuationer. Jag kommer i det följan-
de att fokusera på både tiondelängdernas bebyggelseredovisningar och deras 
redovisningar av tiondets storlek, för att på så sätt skapa ”proxydata” som 
kan ge underlag för en diskussion om klimatkriser i undersökningsområdet. 

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

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

                               
27 Krisindikationer har här definierats på följande sätt: 

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

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

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

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

0

20

40

60

80

100

120

15
67

15
72

15
77

15
82

15
87

15
92

15
97

16
02

16
07

16
12

16
17

16
22

år

an
ta

l

antal betal fria % median medelvärde

1575 1577 1599

 
Diagram 4c. Tiondehemman i Sotholm Ösmo socken 1568-1623 
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Diagram 4d. Tiondehemman i Sotholm Österhaninge socken 1568-1623 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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