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Resursutnyttjande under tidigmodern tid. 
Introduktion till geografiska skärgårdsstudier. 

Av Bengt Windelhed  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

                               
13 Jansson 1998, s 18, fig. 1. 
14 Jansson 1998, s 11-27. 
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påverkas kraftigt av den rumsliga relationen till andra företeelser”.15 Denna 
”geografiska ram” innebär, som Jansson uttrycker det, att ”produktionen och 
behovet i ett närområde” relateras till samhälleliga förhållanden på regional, 
nationell och internationell nivå. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                               
74 Hedenstierna 1949, s 11-12. 
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