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Förord 

Den här boken är den tredje och sista rapporten från projektet Förmoderna kust-
miljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid Östersjökusten före 1800 – ett miljö-
historiskt projekt. Projektet har bestått av sex forskare och lärare från Södertörns 
högskola, Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet. Gruppen har repre-
senterat olika vetenskapliga discipliner (arkeologi, historia, natur- och kulturgeo-
grafi), men strävat efter en gemensam förståelse av kustmiljöernas historiska 
förändring. 

Projektet, som påbörjades vårterminen 2004, har sträckt sig över tre år med 
cirka 40 procents forskartjänst för var och en av deltagarna. Det har varit finan-
sierat av Östersjöstiftelsen och lokaliserat till Södertörns högskola. Vi riktar ett 
varmt tack till båda dessa institutioner för ekonomiskt stöd och andra nöd-
vändiga resurser. 
 
Södertörn i juni 2011 
 
Kenneth Awebro, Sven Lilja (projektledare), Peter Norman, Mona Petersson, 
Johan Rönnby, Bengt Windelhed  
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Inledning 

Sven Lilja 
 

”… environmental concern is as old  
as human society itself …”1 

 
 
I och med publiceringen av den här rapporten är det miljöhistoriska projektet 
Förmoderna kustmiljöer klart.2 Denna sista projektrapport, i en svit av tre 
rapporter,3 har två syften: dels redovisar den som tidigare rapporter delunder-
sökningar inom ramen för projektet, dels är den avsedd att avrunda och sam-
manföra projektets olika resultat inom en enhetlig tolkningsram. I de två tidigare 
rapporterna har de särskilda fallstudierna tolkats i teoretiska epiloger, med 
uppgift att föra samman projektresultaten i just de rapporterna.4 I den här boken 
ges i stället en avslutande teoretisk tolkning av projektets utfall som helhet. Detta 
görs i en tvåspråkig projektepilog i volymens slut, där återkoppling till de ur-
sprungliga projektidéerna och ambitionerna och den övergripande tolkningen 
av projektets huvudresultat återfinns. 

Under projekttidens gång har de ursprungliga tankarna och idéerna i viss 
mån utvecklats, medan de teoretiska och empiriska målen kvarstått i stort sett 
oförändrade. Det gäller, med vissa modifieringar, även projektets organisation. 
Utförligare presentationer av projektet har publicerats på svenska och engelska i 
två tidigare projektvolymer och upprepas därför inte här.5 Här ges istället en 
kortare sammanfattande redogörelse för projektets syften och uppläggning, hu-
vudsakligen för att tydliggöra publiceringsstrategin och underlätta för den 
intresserade att följa projektresultaten i de tre vetenskapliga huvudrapporterna. 
                                   
1 Powell 1996, s. 274. 
2 Jag vill rikta ett varmt tack till mina projektkamrater inte bara för deras arbetsinsatser i och 
för projektet med egna forskningar utan även i hög grad för deras lojalitet och stöd under 
projektarbetet i övrigt. Det visade sig inte minst när projektet utvärderades våren 2008, då 
utvärderarna uttryckligen imponerades av projektdeltagarnas sammanhållning. Detta har 
varit värdefullt och uppmuntrande för mig, särskilt efter den tid då jag lämnade Södertörns 
högskola och fick nya arbetsuppgifter. Ett särskilt tack går dessutom denna gång till Kenneth 
Awebro som påtog sig att bevaka projektet i slutskedet när jag inte längre kunde vara lika när-
varande som tidigare. 
3 Utöver projektets vetenskapliga huvudrapporter har projektet gett spin off-effekter i form av 
ett antal separat publicerade artiklar. Projektets publiceringslista återges i slutet av den här 
volymen. 
4 Lilja 2006b; Lilja 2008b. 
5 Lilja 2006c (svensk version); Lilja 2008c (engelsk version). 
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Projektet  planerades och genomfördes som ett miljöhistoriskt projekt i den 
meningen att projektens delstudier och tolkningsramar har handlat om de 
ekologiska sambanden mellan människans landskap och miljöer och befintliga 
naturresurser i kustområden.6 Tidsperspektivet har därför varit långt; från yngre 
järnålder till 1700-talet. Projektet har försökt fånga in såväl mer eller mindre 
kontinuerliga, processuella förändringar, som cykliska förlopp och tydliga trend-
brott i de studerade utvecklingsprocesserna. I de teoretiska tolkningsramarna 
har etablerade miljöhistoriska begrepp som ekologiska fotavtryck, ekologisk bär-
kraft och ekologisk balans ställts mot processuella tolkningar av förändringarnas 
karaktär. Den lokala resursanvändningen har spelat en central roll i de olika 
delprojektens analyser av kustmiljöernas kulturella och naturliga livsmiljöer.  

Projektet har också haft som målsättning att försöka spegla de avgränsade 
kustsamhällenas omvärldsberoende, både vad avser relationen till det om-
givande samhället och till de övergripande naturprocesserna. Det har därför 
varit en uttalad ambition att i de teoretiska tolkningarna kontrastera inre (endo-
gena) utvecklingsfaktorer mot yttre (exogena) faktorer. I tolkningsramarna har 
således den latenta spänningen mellan strukturella och intentionella faktorer 
förts in, främst i syfte att påvisa hur historiska aktörer har skapat möjligheter 
eller ställts inför begränsningar i sin kamp för överlevnad och bättre levnads-
villkor. De historiska aktörerna har identifierats både som anonyma kollektiva 
aktörer bakom exempelvis kolonisationsprocesser, och maktfullkomliga organi-
satoriska aktörer som statsmakter och städer. 

Projektet organiserades som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan geogra-
fer, arkeologer och historiker, och det framstod redan från början som givet att 
de olika delprojekten skulle koncentrera sig på tre övergripande teman: 1) natur-
människa, alternativt natur-kultur7 (förkortat naturtemat) 2) landskapsförän-
dring och agrart resursutnyttjande (agrartemat) samt 3) tillgången till och 
användningen av marina resurser, särskilt fiske (marintemat).  

Redan från början planerades tre delprojekt med dessa inriktningar, där de 
olika projektdeltagarna skulle bidra med aspekter och perspektiv hämtade från 
den egna disciplinen och analysera empiriska resultat med utgångspunkt i eta-
blerad terminologi inom disciplinen i fråga. Den ekologiska tolkningsramen 
lades huvudsakligen i epilogerna, som bland annat fick till uppgift att integrera 
de olika disciplinerna med projektets övergripande miljöhistoriskt ekologiska 
                                   
6 För de ursprungliga projektidéerna se särskilt Lilja 2006c (sve) eller 2008c (eng), som i 
huvudsak är en publicerad version av projektbeskrivningen till projektansökan 2003. Vidare-
utvecklingarna av dessa idéer kan bäst ses i de teoretiska epilogerna till tidigare projekt-
volymer och i projektepilogen i denna volym. De ursprungliga tolkningsramarna formulera-
des, utöver i ansökningshandlingarna till projektansökan, även i samband med projektets för-
sta planeringsseminarium. Där diskuterades bl.a. en formaliserad strukturmodell och några 
tidsmodeller, avsedda att rikta fokus mot både avgörande spänningsfält i relationen natur-
människa och grundläggande förändringsprocesser. Modellerna återges lätt modifierade i 
projektepilogen i slutet av den här rapporten. 
7 Inom projektet har båda benämningarna använts, men då med samma innebörd. 
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perspektiv. Denna uppläggning har gjort det möjligt för projektdeltagarna att 
arbeta relativt självständigt inom sina disciplinära ramar, men också att aktivt 
samarbeta kring delstudier där disciplinerna på ett naturligt sätt korsat varandra. 
Uppläggningen har också inneburit att östeuropeiska forskare kunnat medverka 
och bidra med egna studier, fastän de inte deltagit i eller påverkat den ursprung-
liga projektplaneringen. Projektets organisering har således gjort det möjligt att 
förena en fast tematisk struktur med en flexibel öppenhet inför samarbete över 
disciplingränser och gästforskarnas särskilda perspektiv. 

Den tematiska uppläggningen har varit styrande för projektdeltagarnas akti-
viteter inom projektet, där vissa av deltagarna har lagt tyngdpunkten på vissa 
teman och andra deltagare på andra. Projektuppläggningen har även stimulerat 
flera av deltagarna att överskrida de tematiska gränserna och pröva sina kunska-
per och resultat inom angränsande tematiska områden.  

Så till exempel har naturtemat huvudsakligen behandlats av naturgeografen 
Mona Petersson i hennes studier av strandförskjutningar, vegetationsföränd-
ringar, våg- och vindförhållanden i skärgårdar och kustnära naturmiljöer. 
Petersson, som huvudsakligen arbetat med naturgeografens långa tidsperspektiv, 
har påvisat hur naturförhållanden i projektets undersökningsområden har 
präglat samhällslivet och hur mänsklig verksamhet omskapat de naturliga förut-
sättningarna. Även Sven Lilja, historiker, har legat nära natur-människa- rela-
tionen i sina undersökningar av klimatförhållandenas inverkan på skördeför-
hållanden och demografi. Liljas studier har främst berört den tidigmoderna 
perioden, och strategiskt lagts upp dels som delstudier kring agrarkriser, dels 
som en studie av longitudinella processer i sambandet mellan klimat, befolkning 
och skördar.8 Naturtemat har tagits upp även av de andra projektdeltagarna. 
Johan Rönnby, arkeolog, har exempelvis i en översiktlig artikel fört in arkeolo-
gins möjligheter att lägga långtidsperspektiv på parallella natur- och samhälls-
processer, i en artikel där han systematiskt diskuterar arkeologins möjligheter 
som miljövetenskap. Peter Norman, arkeolog, och Bengt Windelhed, kulturgeo-
graf, har båda behandlat naturen som ramförutsättningar för deras undersök-
ningar av bebyggelseprocesser, landskapsformering och lokalt resursutnyttjande 
inom fiske och jordbruk. 

Agrartemat har framför allt tagits upp av Norman och Windelhed, där 
Norman undersökt långsiktiga bebyggelseprocesser under sen järnålder, vikinga-
tid och medeltid, och Windelhed har studerat agrarlandskapets geografi med ut-
gångspunkt i en teoretisk precisering av landskapsbegreppet. Norman och Win-
delhed har vidare samarbetat kring lokala arkeologiska och geografiska under-
sökningar, där landskapsutnyttjandet ställts i relation till de agrara resurserna 
och andra funktionella sammanhang i den lokala bebyggelsemiljön. Inom detta 

                                   
8 Petersson 2006, 2008 samt föreläsning vid projekt-workshop 17-18 november 2006 (i forts. 
ref. som "Petersson opubl fl 2006"); Lilja 2006a, 2008a och i denna volym.  
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tema fick projektet även förmånen att engagera en ledande estnisk arkeolog, 
Marika Mägi, som lade fram arkeologiska resultat från delar av Ösel. Agrartemat 
har vidare tagits upp av Lilja, med dennes undersökningar i skördevariationer, 
befolknings- och bebyggelseutveckling.9 

Marintemat har huvudsakligen behandlats av Norman och Kenneth Awebro, 
historia, där den förre redogjort för och analyserat förekomsten av fiskelägen 
och så kallade tomtningar, i Södermanlands skärgård från sen järnålder och 
framåt, och den senare fördjupat sig i kungamaktens försök att organisera ett 
rationellt Östersjöfiske under 1700-talet. Detta tema har också behandlats av ett 
antal ryska gästforskare i särskilda studier av fisket i de innersta delarna av 
Finska viken under tidigmodern tid och i nordvästra Ryssland under sen järn-
ålder och medeltid. I Awebros studier ställs ett aktörsperspektiv i fokus när kro-
nans intentioner möter den strukturella och organisatoriska verkligheten i de 
kustbygder man ville förvandla till blomstrande och vinstdrivande fiskebygder.10 

De teoretiskt ekologiska utgångspunkterna och analyserna har i huvudsak 
lagts i Liljas epiloger, men flera av projektdeltagarna har intresserat sig för teore-
tiska, metodologiska och vetenskapsfilosofiska problemställningar och ansatser i 
anslutning till deras disciplinanknutna studier. Peterssons analys av vågmönster 
i skärgårdslanskap grundar sig således på hennes forskningar kring vågbild-
ningar i modern tid. Liljas undersökningar kring klimat och skördar baserar sig 
bland annat på utvecklingen av skördeindex och extensivt utnyttjande av 
modern historisk klimatologi för tolkningen av möjliga klimatinfluenser på 
skördar. Windelhed har tagit sina utgångspunkter i befintlig teoribildning kring 
begreppen landskap och odlingssystem, med organisation och förändring av 
agrara landskap i relation till bebyggelsetäthet och landskapens agrara pro-
duktivitet. Norman å sin sida har utvecklat en egen modell för tolkning av be-
byggelseutveckling och resursutnyttjande, där det lokala kustsamhället och dess 
bebyggelseutveckling ses i relation till såväl de lokala, som de regionala och de 
interregionala förutsättningarna och samhällsprocesserna. Slutligen kan här 
även nämnas Johan Rönnbys breda metodologiskt och historiefilosofiskt orien-
terade studie i arkeologins historiografi och dess möjligheter för tolkning av 
långsiktiga ekologiska processer och kulturella förlopp.11 

De mer övergripande tematiska frågeställningarna rörande aktörer kontra 
samhälleliga strukturer och intentionella kontra deterministiska utvecklingspro-
cesser har berörts av flertalet av projektforskarna. Aktörstemat är särskilt fram-
trädande i Awebros studie av den föga framgångsrika jakten på kopparmalm i 
                                   
9 Norman 2006; Windelhed 2006, 2008; Norman & Windelhed 2008; Mägi 2008; Lilja 2006a, 
2008a och i denna volym samt 2006b (för befolkningsutvecklingen i central-östra Sverige). 
10 Awebro 2008 samt opubl. manus 2006; Kraikovski, Lajus 2008; Kraikovski, Lajus, & Lajus. 
2008; Den ryska arkeologen Elena Salminas föreläsning vid projektets workshop 17-18 (i forts. 
ref . som ”Salmina opubl. fl 2006”). 
11 Petersson opubl. fl 2006; Lilja 2006a, 2008a och i denna volym; Windelhed 2006; Norman 
2006 och i denna volym; Rönnby 2006 och 2007. 



 
 

I N L E D N I N G  
 

 11 

Österbotten på 1700-talet, men det återkommer även i hans ingående studier av 
kronans likaledes föga framgångsrika försök att etablera ett mäktigt högsjöfiske i 
Östersjön i samma anda och skala som det samtida nederländska atlantfisket. De 
ryska historikerna Alexei Kraikowskijs och Julia och Dmitry Lajus studier av det 
ryska fisket i Neva-området lägger också stor vikt vid de organisatoriska 
strävandena, och inte minst kejsarmaktens roll både som organisatör av fisket 
och konsument av dess produkter. I andra änden av aktör-strukturskalan ligger 
Peterssons och Liljas studier i naturprocesser som långsiktigt mer eller mindre 
dramatiskt påverkat historiska samhällsförhållanden. Norman, Windelhed och 
Rönnby diskuterar också aktör-strukturproblem i några av sina studier. Samtliga 
tre lägger sig i viss mån i en mellanposition, med en tydlig betoning av aktörs-
styrda processer i samspel med strukturellt bestämda förhållanden i de om-
givande förutsättningarna. Rönnbys begrepp ”maritima duréer” är här en 
intressant utveckling av ett välkänt tema, där människans relation till naturen 
kommit att handla om ”utnyttjandet av havet för näringsfångst genom jakt och 
fiske, om havet som ett medel för kommunikation och en allmän mental och 
religiös inställning till det stora ständigt närvarande havet”.12  

Den metodologiska ansatsen i projektet Förmoderna kustmiljöer var tvär-
disciplinär och komparativ. Den tvärdisciplinära aspekten har framgått av ovan-
stående beskrivning av projektets olika delar och projektdeltagarnas aktiviteter 
inom delprojekten. Den komparativa delen av projektet har haft två mål-
sättningar: en geografisk och en kronologisk. Den geografiska handlar om att 
projektet, utöver att vara ett miljöhistoriskt projekt, också har varit ett Öster-
sjöprojekt. En grundförutsättning för anslagstilldelningen var just att projektet 
skulle ha en tydlig Östersjöanknytning. Den anknytningen har huvudsakligen 
utformats som en komparativ undersökning av två kustnära områden i Sverige 
och Estland. Flera av projektets större studier har därför genomförts i Söder-
manlands kustområde och på Saaremaa/Ösel i Estland. Det gäller i första hand 
Normans och Windelheds agrara studier, Liljas skörde- och demografistudier 
och Peterssons landskaps- och strandförskjutningsstudier.13 Till vissa delar har 
projektet även införlivat andra undersökningslokaler, dels för att kunna ta emot 
gästforskare inom projektet, dels för att möjliggöra en bredare undersökning av 
Östersjöfisket och ta hänsyn till ett misslyckat resursutnyttjande av obefintliga 

                                   
12 Awebro 2006, 2008 och i denna volym; Kraikovski, Lajus 2008; Kraikovski, Lajus, & Lajus. 
2008; Norman 2006 och i denna volym; Windelhed 2006 och i denna volym; Petersson 2006, 
2008 och opubl. fl 2006; Lilja 2006a, 2008a och i denna volym; Norman 2006 och i denna 
volym, Windelhed 2006 och Norman & Windelhed 2008; Rönnby 2006 och 2007; Salminas 
föreläsning (opublicerad föreläsning 2006) kan, med sin betoning av fisketeknologins 
konservativa utveckling, tolkas som ett konkret exempel på denna typ av maritima duréer .  
13 För undersökningar på och om Estland och Saaremaa/Ösel se Petersson 2008 och opubl fl 
2006; Norman och Windelhed 2008, Lilja 2008a samt Mägi 2008. För undersökningar vid 
Södermanlands kust och skärgård se Petersson 2006 och opublicerad föreläsning 2006; 
Norman 2006, 2008 och i denna volym Norman & Windelhed 2008 samt Lilja 2006a och 
2006b. 
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kopparfyndigheter i Österbotten.14 De tillkomna undersökningsområdena har 
väsentligt ökat projektets möjligheter att ta upp komparativa perspektiv, särskilt 
inom projektdelen om marina resurser. 

Det andra komparativa perspektivet har handlat om de olika tidsprocesser 
som styrt utvecklingen i de undersökta områdena. Det har varit en genom-
gående strävan inom projektet att försöka belysa såväl långsiktiga processer, de 
så kallade duréerna, som mer kortperiodiska eller unika omvandlingar av de 
historiska förutsättningarna. Lilja har för att ta några exempel haft ambitionen 
att undersöka både skördekriser och det strukturella sambandet mellan klimat 
och skördar. Norman har i sina bebyggelsehistoriska studier följt en flerhundra-
årig kolonisationsprocess, och Petersson har följt naturprocesser som ibland 
sträckt sig över millennier. Awebro å andra sidan har fokuserat på kortare histo-
riska händelser där de enskilda historiska aktörerna spelat större roll i hän-
delseutvecklingarna.  

 
*********** 

 
Projektet Förmoderna kustmiljöer kan användas av och tolkas utifrån flera 
disciplinära perspektiv, men dess grundläggande syfte och målsättning har varit 
att analysera miljöhistoriska frågeställningar med utgångspunkt i ekologiskt 
orienterade teorier och begrepp. Det innebär samtidigt att projektet har legat 
inom ramarna för ett omfattande multidisciplinärt forskningsläge. Anknyt-
ningarna till tidigare forskning har i huvudsak gjorts i projektets fallstudier, men 
strävan efter att ge en mer generell miljöhistorisk inramning återfinns som 
nämnts dels i projektepilogerna, dels i den ursprungliga projektbeskrivningen. I 
återstoden av den här inledningen ges först en översiktlig anknytning till några 
övergripande forskningstraditioner av betydelse för projektet, därefter presen-
teras i korthet bokens enskilda studier.  

Geografen J.M. Powell konstaterar i sin artikel ”Origins of Modern Environ-
mentalism” att miljöengagemang har följt människan genom hela hennes histo-
ria. Överutnyttjande av icke-förnyelsebara resurser, rädsla för global över-
befolkning, oroande följder av miljöförstöring (rampant pollution), återkom-
mande energikriser och frågor rörande sambandet mellan avskogning och för-
störelse av land har följt människan genom historien från uttorkningen av 
Mesopotamien via avskogningen i England och Frankrike på 1660-talet till 
dagens industriella utvecklingsoptimism och dess motpol i en framväxande 
naturskydds- och miljörörelse. Historiska samhällen har således ställts inför 
miljöförändringar och människan har oroat sig för miljöförstöring och miljö-
katastrofer långt tillbaka i tiden. I vår tid, med början i 1960- och 1970-talens 
                                   
14 Kraikovski & Lajus 2008; Kraikovski, Lajus, & Lajus. 2008; Salmina opubl fl 2006; Awebro 
2006 (Österbotten), 2008 (norra Östersjön från Södermanland till Nyland) och opubl. manus  
2006 (Bottniska viken). 
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USA och Europa, har denna oro förstärkts påtagligt i takt med att vi iakttagit 
omfattningen och konsekvenserna av det moderna industri- och välfärdssam-
hällets inverkan på miljön. En ny ideologi har växt fram, environmentalismen,15 
och ett nytt sätt att se på relationen mellan människa och natur har tagit form 
med ett holistiskt perspektiv och med rötterna i ett ekologiskt tänkande.16  

Powells artikel publicerades vid mitten av 1990-talet i det omfattande 
geografiska standardverket Companion Encyclopedia of Geography, the Environ-
ment and Humankind, utgivet av Ian Douglas, Richard Huggett och Mike 
Robinson. I inledningen lägger utgivarna tyngdpunkten på begreppet ”holism” 
som de menar börjat få en renässans vid denna tid, och som är nödvändigt för 
att delarna av ett ekosystem ska bli begripligt. I deras föreställningar är jorden ett 
enhetligt system med globala dimensioner, och det är bara helhetsperspektivet 
som kan ge en fullständig förståelse av hur ”ekofysiologiska system” fungerar.17 I 
en annan av volymens artiklar konstaterar Timothy O’Riordan att människan å 
ena sidan strävar efter att kontrollera sina resurser för överlevnad samtidigt som 
hon å andra sidan försöker kompromissa med den kontrollen, för att undvika att 
försörjningssystemen blir överlastade och ett hot för den globala överlevnaden. 
”Environmentalism is the endless search for reconciliation.”18 

Denna strävan efter helhetssyn och förening av motsatser kan sägas 
känneteckna en stor del av den miljöhistoriska forskningen. I vårt projektet  har 
den aktualiserats på flera plan; dels i strävan att föra samman teorier, metoder 
och resultat från flera discipliner, dels i kontrasterna natur-kultur och lång-
tidsförändring kontra kortperiodiska förändringar och unika händelseförlopp, 
dels i den komparativa ansatsen med jämförelser mellan olika regioner i 
Östersjöområdet. Den övergripande frågan om resursutnyttjandet och dess 
effekter på landskapsbildningen och de marina resurstillgångarna anknyter till den 
mänskliga strävan att, i O’Riordans mening, både kontrollera resurstillgångarna 
och anpassa livsstilen till tillgångarna. Projektets försök att tolka resultaten i 
termer av ekologiska fotavtryck, ekologisk bärkraft och ekologisk balans blir i det 
sammanhanget en tolkningsram för människans förhållande till naturen. 

Som miljöhistoriskt projekt står Förmoderna kustmiljöer i en tradition med 
rötterna långt tillbaka. I sitt klassiska idéhistoriska arbete har Donald Worster 
visat hur ett gammalt pastoralt naturintresse från 1700-talet och framåt gradvis 
har förskjutits mot dagens vetenskapligt underbyggda historiskt ekologiska 
perspektiv på miljön.19 Worster har, trots sin idéhistoriska orientering, också 
argumenterat för ett bredare perspektiv på miljöhistorien. Miljöhistoria, menar 

                                   
15 Ofta kallad ”ekologism” i svensk forskning. 
16 Powell 1996, s 274, 276f, 286f, 291. För det långa idéhistoriska perspektivet se även stan-
dardverket Glacken 1967. 
17 Hugget & Robinson 1996, s. 3, 6. 
18 O’Riordan 1996, s. 454. 
19 Worster 1994. 
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han, bör utöver de ekologiska idéernas historia också innefatta studier av män-
niskornas aktiviteter i och mot naturen och naturens egen situation.20 

Worster har blivit mer än bönhörd. Miljöhistoria har idag utvecklats till ett 
mångfacetterat landskap av aktiviteter med en egen konferensstruktur, egna 
tidskrifter och en omfattande publiceringsverksamhet. Vi har sett flera försök att 
åstadkomma en global miljöhistoria, och i olika övernationella regioner världen 
över börjar vi se konturerna till en miljöhistorisk infrastruktur. På nationell nivå 
byggs organisatoriska strukturer upp, vilka knyts samman i nätverk och olika 
diskussionsfora. Det råder idag en livaktighet på det miljöhistoriska området 
som svarar väl mot det växande samhällsintresset för miljöfrågor. Likväl är detta 
en händelseutveckling med relativt kort tidsperspektiv. Rachel Carsons enga-
gerade bok Silent Spring från 1961 beskrivs ofta som en väckarklocka för det 
moderna miljöengagemanget. De första stegen mot en disciplinärt organiserad 
miljöhistoria började tas i form av miljöhistoriska kurser vid amerikanska 
college i början av 1970-talet. Men en stor del av den miljöhistoriska infra-
struktur vi ser idag har skapats under 1990- och det tidiga 2000-talet. Exempelvis 
grundades European Society for Environmental History (ESEH) så sent som 
2001, och ett vitalt underområde till miljöhistorien, den urbana miljöhistorien, 
går i Europa inte längre tillbaka i tiden än till slutet av 1990-talet.21 

Även Sverige är indraget i det internationella sammanhanget. Således har 
ESEH en nordisk företrädare, och allt sedan 1995 och framåt har det hållits 
regelbundna konferenser i Sverige. Miljöhistoria har börjat ta plats på kurs-
agendorna vid svenska universitet och högskolor, och vi börjar få en växande 
tillgång till översiktsböcker med miljöhistoriska teman, i översättning eller 
skrivna av svenska författare.22 Ett kännetecken i den växande floran av över-
siktsböcker och kurslitteratur är den dubbla drivkraft som tycks prägla en stor 
del av det miljöhistoriska engagemanget. Miljöhistorien kan sägas behandla två 
grundläggande och sammanvävda problemkomplex. Å ena sidan studerar man 
ekologiska system i historien, deras funktioner och förändringar. Det är en 
infallsvinkel som i huvudsak representeras av naturvetenskaperna, där forskarna 
söker svar på frågor om naturens tillstånd, människans inverkan på naturen och 
naturens sätt att ”slå tillbaka” mot mänskliga samhällen. Å andra sidan handlar 
miljöhistorien inte bara om vad, hur, när och var. Den är lika mycket en veten-
skap om miljöförstöring som ett rent vetenskapligt kunskapssökande kring 
ekologiska system. Utan denna etiska grund skulle miljöhistorien idag knappast 
se ut som den gör. Sådan var inspirationen från början och sådan är den idag. 
Miljöhistorien drivs alltså fram både av ett vetenskapligt kunskapssökande och 

                                   
20 Worster 1988, s. 420-433; Worster 1993, s. 5f. Jämför Lennqvist 2007, s. 39-46. 
21 Bernhardt 2004; Björk, Eliason & Fritsboger 2006, s. 8f; Diefendorf, Dorsey & Kurk 2005; 
Legnér & Lilja 2010; Melosi 1993; Schott 2004. 
22 Några exempel är Hughes 2005; McNeill 2003; Ponting 2007; Simmons 1994; Sörlin & 
Öckerman 1998. 
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av ett moraliskt imperativ och en strävan att förbättra vårt sociala och politiska 
beteende. När de första kursagendorna kring ämnet formulerades på universi-
teten vid sjuttiotalets början, innehöll kurserna ofta både en kritisk och en analy-
tisk ansats. Moderna handböcker är genomsyrade av mer eller mindre uttalade 
värdeomdömen och chockerande exempel på ekologiska misslyckanden.23 

Projektet Förmoderna kustmiljöer har visserligen som en av sina förutsätt-
ningar haft en kritisk distans till överutnyttjande av naturresurser, men pro-
jektets fokus och tyngdpunkt har legat på det undersökande studiet av system i 
förändring. Projektet som sådant har haft en inventerande, kartläggande och 
metodorienterad inriktning snarare än en kritiskt prövande, men frågan om 
samhällens långsiktiga bärkraft har återkommit och bland projektresultaten 
finns iakttagelser av såväl utfiskning som avskogning. 

Den andra större forskningstraditionen där projektet hör hemma är forsk-
ning om kuster och skärgårdsmiljöer.24 Det har varit ett av projektets huvudmål 
att studera hur kust- och skärgårdsmiljöer har format resursutnyttjandet och 
kolonisationsförloppen i de undersökta områdena. Kustmiljöer är särpräglade 
livsmiljöer, som ställer speciella krav på de samhällen som är kustlokaliserade. 
Därför har det varit av intresse att försöka fånga några av de särdrag som 
utformat livet i och vid kusterna, och samtidigt försöka förstå de drivkrafter och 
utvecklingsfaktorer som legat bakom miljöförändringar. Här framträder särskilt 
den utpräglat dualistiska ekonomiska situationen, med en sammansmältning 
och ett latent spänningsförhållande mellan agrara och marina försörjningskällor. 

Modern vetenskaplig kustforskning är så omfattande att det ter sig menings-
löst att försöka sätta in projektresultaten i det större sammanhanget, men likväl 
är det av intresse att försöka se några samband mellan projektresultaten och 
tidigare forskning om kustmiljöer och deras historia.25 Ett sådant vetenskapligt 
initiativ, som formades ungefär vid den tidpunkt som vårt projekt kom igång, var 
den stora satsningen på komparativ forskning kring kustförvaltning i forsknings-
centrat Coastal Management Research Centre (COMREC) vid Södertörns högskola. 
I centrets programförklaring återfinns flera av de nyckelbegrepp som är centrala 
för dagens miljöhistoriska forskning. Man anknyter således till ett holistiskt och 

                                   
23 Worster 1994, s. 350-359. Jämför Tarr 2001, s. 35 angående genus och miljörättvisa. Böcker 
som de nämnda i föregående not innehåller alla åtskilliga exempel på uppseendeväckande och 
upprörande miljöförstöring. Den kritiskt moraliska undertonen är legio. 
24 I början rådde en viss ambivalens kring projektnamnet. Innan vi definitivt bestämde 
projektrubriken till Förmoderna kustmiljöer använde vi ibland Förmoderna skärgårdsmiljöer 
som arbetsnamn på projektet. 
25 Ett illustrativt exempel på kustforskningens internationella betydelse är tidskriften The 
Journal of Coastal Research som publiceras av Coastal Education & Research Foundation, Inc. 
/CERF/ Organisationen beskriver sig själv som ”a nonprofit foundation dedicated to the 
advancement of the coastal sciences” och som ”devoted to the multi-disciplinary study of the 
complex problems of the coastal zone”. www.jcronline.org. 
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multidisciplinärt perspektiv i en strävan efter att stödja och stimulera ”integrated 
coastal management research and education”.26 

En viktig forskningsinriktning i detta sammanhang är det miljöhistoriska 
studiet av marina resurser och resursutvinning. Även detta är ett starkt expande-
rande område med ett närmast världsomspännande forskningsnätverk. Ett 
exempel är det redan 1994 vid Syddansk Universitet grundade Center for Mari-
time og Regionale Studier, där man också samarbetar med klimatforskare med 
marinekologisk inriktning. Det danska maritima centret har, tillsammans med 
två partnerinstitutioner, tagit initiativet till det tvärvetenskapliga och historiska 
forskningsprogrammet History of Marine Animal Populations, som bland annat 
är en samverkan mellan humanvetenskapliga discipliner som historia och arkeo-
logi med naturvetenskaper som biologi, oceanografi och paleoekologi i en strävan 
att historiskt studera och kartlägga marina arters populationsförändringar.27  

Den multidisciplinära inriktningen och det uttalade långtidsperspektivet är 
utmärkande för den marina miljöhistorien. Maibritt Bager och Paul Holm kon-
staterar således i en översiktsartikel att marin miljöhistoria handlar om sam-
spelet mellan människan och havets resurser: 

Marin miljøhistorie beskæftiger sig med menneskets samspil med havet. Hvordan 
mennesket igennem sin udnyttelse af havets ressourcer, de biologiske så vel som 
de ikke-biologiske, har påvirket det marine havmiljø, og hvilken betydning 

                                   
26 Se projektpresentationen på högskolans hemsida ”www.sh.se”, sökord ”forskning/institut 
och centrumbildningar”. Vi vill här passa på att tacka för att vi fick möjlighet att presentera 
våra forskningsidéer och ta emot givande respons vid ett COMREC-seminarium i projektets 
inledande skede. 
27 Projektet Förmoderna kustmiljöer var redan från början tänkt att bedrivas i samarbete med 
det globala History of Marine Animal Population Project och dess delprojekt HMAP-Baltic 
(där projektdeltagaren Kenneth Awebro suttit i styrgruppen), och som fokuseras särskilt på 
Östersjön (med Ryssland). Det har i praktiken inneburit dels att projektdeltagaren Awebro 
delvis inriktat sina forskningar på insamlande av data, dels att projektet utvecklat ett 
samarbete med ryska forskare (historiker och arkeologer). Projektets klimat- och fiske-
beståndsdata kommer att ingå i en internationell databas som upprättas vid University of 
Hull, Storbritannien. HMAP ingår därtill i en större amerikansk och internationell 
organisation ”The Census of Marine Life”, som har som målsättning att kartlägga och utforska 
livet i oceanerna idag och förutspå förändringar inom de marina ekosystemen. Sekretariat är 
lokaliserat till CORE i Washington DC. CORE har 62 medlemmar, och inkluderar akade-
miska institutioner, regeringar och laboratorier. ”The Census of Marine Life” är ett tvär-
vetenskapligt forskningsprogram som använder historiska arkiv och miljöarkiv för att 
undersöka den maritima miljön i ett brett perspektiv. De mål som formulerats är främst: 1) de 
ekologiska konsekvenserna av storskaligt fiske, 2) förändringar av fiskebestånden över lång tid 
och 3) betydelsen av marina resurser i den historiska utvecklingen. Se Bilaga 1: Projekt-
beskrivning: Förmoderna skärgårdsmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid Östersjö-
kusten före 1800 – ett miljöhistoriskt projekt. (2003) För CMRS se www.sdu.dk/Om_SDU/-
Institutter_centre/CMRS. Till CMRS verksamhet är också knuten en forskarskola Research 
School for Studies in Marine and Coastal Environment, Heritage and Sustainable Tourism 
(MAST). För det danska klimathistoriska forskningsprogrammet se CONVOY:s (Conse-
quences of weather and climate changes for marine and freshwater ecosystems – Conceptual 
and operational forecasting of the aquatic environment) hemsida, www.conwoy. – ku.dk. 
Bager & Holm 2006, s. 93. 
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udnyttelsen af havet har haft for samfundsudviklingen. Havet forsyner os med 
føde, transportmuligheder og råstoffer.28 

I artikeln pekar de båda författarna både på havet som resurs och som påverkat 
av mänskliga aktiviteter. Havet är för kustbefolkningar ett matförråd (spisekam-
mer), som tillgodoser grundläggande livsmedelsbehov hos de människor som 
bor nära förrådet. Men havet, särskilt i våra moderna samhällen, är också en 
råvaruresurs som kan tillgodose människornas behov av energi och materiella 
råvaror. Författarna påpekar att forskningen på detta område, bortsett från olje-
utvinningen, ännu är i sin linda. Här finns mycket att göra både vad avser for-
skning om råvaruresurserna som sådana och vad avser de ekologiska effekterna 
av råvaruutvinningen.29 

Men författarna lyfter även fram naturmiljön som sådan och hur den 
påverkats av det mänskliga resursutnyttjandet. Ett av forskningens centrala om-
råden blir i det perspektivet att försöka finna den svårfångade gränsen mellan 
naturbetingade variationer i det marina resursutnyttjandet och sådana växlingar 
i de marina ekosystemen som främst orsakats av människans resursutnyttjande. 
Man påpekar inte minst att denna växelverkan mellan natur och människa inga-
lunda är ett modernt fenomen. Det har påvisats av forskningen att stora 
förändringar i de marina biotoperna kan föras långt tillbaka i tiden. Samtidigt 
visar man hur den pågående föroreningen av haven inte bara handlar om över-
utnyttjande av resurserna utan även tar sig uttryck i så kallad ”bioinvasion”, där 
handel och sjöfart och andra förbindelser över haven har inneburit en oavsedd 
spridning av arter till nya biotoper, en spridning som ofta fått katastrofala följder 
för de befintliga arterna i de drabbade områdena.30 

Den mer agrara, eller snarare pastorala, aspekten på kustmiljöernas resurs-
utnyttjande har påvisats av den norske miljöhistorikern Aud Mikkelsen Tretvik i 
en artikel om långtidsförändringar i Tröndelags kustområden. Tretvik konstate-
rar att resursanvändningen i modern tid växlat karaktär ett flertal gånger från 
exempelvis extensivt jordbruk och fårskötsel till turism och fritidsboende. Men 
han påvisar också hur kustområdet ända tillbaka till cirka 3 000 f.Kr. varit starkt 
påverkat av mänskliga aktiviteter. Kustmänniskornas resursutnyttjande har 
inneburit att ursprungliga skogsområden gradvis ersatts av hedmarker med gräs 
och buskar som dominerande vegetationsformer mellan kala klippor och klipp-
öar. Det har framför allt varit den kustnära boskapsskötseln och betestillgången, 
i kombination med markbearbetning genom bränning, som till slut format det 
landskap vi ofta idag förknippar även med den stockholmska skärgårdsidyllen.31 

                                   
28 Bager & Holm 2006, s. 81. 
29 Bager & Holm 2006, s. 81, 84f, 92. 
30 Bager & Holm 2006, s. 82f, 85f, 89f. 
31 Mikkelsen & Tretvik 2006, s 127ff. 
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Ur projektet Förmoderna kustmiljöers perspektiv har både de marina resurs-
erna och de agrara markanvändningsmönstren stått i fokus. De marina resurs-
erna har framförallt handlat om fiske, fiskets organisation och fiskets artefakter i 
historien, där såväl regionalt begränsade områden längs Södermanlandskusten 
och det inre av Finska viken, som de större regionerna i norra Östersjön, Botten-
havet och i viss mån även nordvästra Ryssland lyfts fram. Den agrara mark-
användningen har spelat stor roll i projektet, som framhållit de tydliga 
kopplingarna till boskapsskötselns roll för kustekonomin och dess effekter på 
kustmiljöerna, liksom till växelspelet mellan mer renodlat jordbruk och extensiv 
boskapsskötsel. Den agrara kolonisationsprocessen har också fått stort utrymme. 

En av projektets grundförutsättningar har varit Östersjöperspektivet. Som ett 
projekt finansierat av Östersjöstiftelsen och lokaliserat till Södertörns högskola 
har Förmoderna kustmiljöer organiserats som ett komparativt Östersjöprojekt. 
Målsättningen har varit att studera ett antal miljöhistoriska problem med an-
knytning till Östersjön och dess kustområden. I den meningen ryms projektet 
inom ramarna för en övergripande och allt mer livaktig Östersjöforskning. Sam-
tidigt har det varit nödvändigt att begränsa de empiriska studierna till mindre 
lokaler och regioner, vilket har nödvändiggjort det jämförande perspektivet.  

Liksom miljöhistorien och kustforskningen är Östersjöforskningen mer ett 
mycket omfattande forskningsfält än en forskningsfront i egentlig mening. Det 
är därför inte rimligt att försöka identifiera ett bestämt forskningsläge för 
projektets Östersjöperspektiv. Likväl råder det ingen brist på Östersjöforskning 
med perspektiv som är besläktade med inriktningen i det här projektet. Ett 
exempel är den stora satsningen på studier i ett miljömässigt hållbart Östersjö-
område inom ramen för The Baltic University Programme. Den resulterande 
volymen, som närmast måste ses som ett standardverk inom sitt område, ger 
med sin mångfald artiklar, illustrationer och faktarutor ett brett perspektiv på 
Östersjöområdets miljöproblem idag och historiskt.32 

Resultaten i projektet Förmoderna kustmiljöer bidrar, hoppas vi, till den 
allmänna kunskapsuppbyggnaden inom Östersjöforskningen. Vi har därtill 
strävat efter att försöka generalisera forskningsresultaten i övergripande teore-
tiska modeller och resonemang, och på så sätt placera in resultaten i ett mer 
övergripande forskningssammanhang, där miljö- och kustperspektiven tillsam-
mans med Östersjöperspektivet bildat grundförutsättningarna för projektets del-
studier och övergripande analyser. 

 
*********** 

 
Den här boken har i princip samma uppläggning och målsättning som de båda 
tidigare projektrapporterna, men den har också till uppgift att ge en summering 

                                   
32 Sörlin 1997. 
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av projektresultaten i stort. Den är en vetenskaplig rapport som i första hand 
vänder sig till en fackpublik med intresse för projektets problemområden. 
Bidragen ska ses inom ramen för projektets övergripande publiceringsstrategi, 
där de olika fallstudierna lagts fram som separata artiklar i de tidigare rapporter-
na, och där de viktigaste resultaten lyfts fram och integrerats i projektproble-
matiken i huvudsak via teoretiska epiloger. I denna rapport har vi delvis strävat 
efter en mer syntetiserande ansats, mest framträdande i artiklarna av Norman 
och Lilja. Projektets tre huvudteman finns representerade och rapporten avslutas 
med en sammanbindande epilog. Den viktigaste skillnaden i förhållande till de 
tidigare rapporterna är epilogens inriktning på hela projektet, inte som tidigare 
främst på artiklarna i respektive volym.  

I den här volymen representeras temat natur-kultur av Liljas artikel. Det 
marina temat behandlas av Norman. Det agrara temat avhandlas dels i en 
gemensam artikel av Norman och Windelhed, men även i Liljas artikel. 

I Peter Normans studie av utskärsfisket som resurs i Sverige under vikinga- 
och medeltid ges en bred exposé av samhällsförutsättningarna för fiskets ut-
veckling. Norman tar här ett syntetiserande grepp över sitt ämne, och integrerar 
sina tidigare projektstudier med det aktuella forskningsläget, i en övergripande 
samhällshistorisk tolkning av utskärsfisket. Norman tycker sig se en utveckling av 
utskärsfisket från ett relativt öppet fiske med utgångspunkt i gården och hushållet 
till ett marknadsorienterat fiske avsett för en dagligvarumarknad. Detta samman-
föll ungefär, menar han, ”med att förhållandet mellan godsägare och brukare 
övergick från att bygga på personliga relationer till att … bygga på kontrakt”.33 

I den gemensamma artikeln om inventeringarna och utgrävningarna på ön 
Rågön i Södermanlands skärgård, återvänder Peter Norman och Bengt Windel-
hed till sin tidigare fallstudie av bebyggelseutvecklingen på ön. Deras analys är i 
denna artikel fördjupad och preciserad i och med att de nu kunnat utgå från 
aktuella C14-dateringar och miljöanalyser. Med stöd i de nya analyserna tycker 
de sig se tecken på ”extensiv agrar etablering” redan under vendeltid. Under 
tidig- och högmedeltid har den agrara utvecklingen förstärkts med bofast etable-
ring vid två bebyggelseenheter, medan den eftermedeltida utvecklingen inne-
burit en koncentration till en av de medeltida enheterna. Författarna ställer sig 
frågan ”vem som tagit initiativet till … bosättningen” på ön, och menar att 
kolonisationsförloppet antingen kan ha varit styrt av en storman eller resultatet 
av en enskild bondefamiljs behov.34 

I volymens sista fallstudie har Sven Lilja, historia, utfört en systematiskt 
kvantitativ analys av skördeutfallen under perioden 1530 till 1820. Lilja har kon-
struerat tidsserier som är tänkta att indikera skördarnas resultat med utgångs-
punkt i såväl produktions- som handelsindicerande data. Artikelns huvudsyfte 

                                   
33 Norman i denna volym, cit. s. 42f.. 
34 Norman & Windelhed i denna volym, cit. s. 55 och 56.. 
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är att se skördeutfallen och deras demografiska effekter i belysning av klimat-
situationer och väderväxlingar särskilt inom Stockholmsregionen och central-
östra Sverige, men även det större Östersjöområdet har dragits in i analysen. 
Uppgiften har varit att analysera såväl långsiktiga processer som kortperiodiska 
fluktuationer, och att sätta dessa i relation till resultat i modern klimathistorisk 
forskning kring den så kallade Lilla Istiden. Den här artikeln är den tredje i en 
”trilogi” av artiklar med liknande upplägg och mål. I de tidigare artiklarna kon-
centrerades analysen på kortare tidsperioder runt sekelskiftena 1600 respektive 
1700, där klimatrelaterade skördekriser och krisfrekvensen ställdes i fokus. Denna 
avslutande artikel vill i stället studera de långsiktiga övergripande processerna. 

Boken avslutas som nämnts med en teoretiskt upplagd projektepilog i engelsk 
och svensk version, där projektets ledare och koordinator Sven Lilja samman-
fattar några av de viktigare projektresultaten och sätter in dessa i de redan tidigt i 
projektet utformade analytiska och teoretiska ramarna. Epilogen i denna volym 
syntetiserar således projektet i dess helhet, och inte bara, som i tidigare 
rapporter, den aktuella rapporten. Det är vår förhoppning att denna avrundande 
epilog ska underlätta för efterföljande forskning att orientera sig i och se de över-
gripande projektresultaten. 

I projektets publiceringsstrategi har ingått en strävan att i viss mån nå ut till 
en internationell publik. De svenska projektdeltagarna har därför, liksom i 
tidigare rapporter, författat engelska ”summaries” till sina fallstudier, för att 
huvudresultaten ska vara tillgängliga även för en icke-svensk publik. De in-
bjudna gästerna från Estland och Ryssland har levererat sina artiklar på engelska. 
Vi har inte ansett det rimligt att översätta dessa till svenska, då den tilltänkta 
läsekretsen för publikationen torde vara väl skickad att tillgodogöra sig texterna 
på engelska.  

Miljöhistoria och historisk ekologi har stått på den vetenskapliga dag-
ordningen under decennier, och området ter sig mer expansivt än någonsin. 
Samtidigt har det länge funnits ett rop efter interdisciplinära ansatser och med-
verkan av humanister och samhällsvetare inom ett fält som idag helt domineras 
av naturvetenskaperna. Projektet Förmoderna kustmiljöer har varit att försök att 
möta denna kallelse inom de begränsade problemramarna och det lilla projektets 
format. Det är vår förhoppning med den här sista projektvolymen att projektet i 
någon mån ska ha bidragit till kunskapsutvecklingen på området och att andra 
forskare kan ta vid, komplettera, vidareutveckla och förnya metoder, teorier och 
problemställningar inom den historiskt och ekologiskt orienterade miljöhistorien. 
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Utskärsfiske som en resurs för det vikingatida 
och medeltida samhället 

Peter Norman 
 
Människan fann tidigt en rytm i vardagslivet som hon sedan följde i århundra-
den. Arbetet på den svenska gården har till exempel sett ut på samma vis i 
hundratals år. Jordbruket bedrevs enligt samma mönster, byns gemensamhets-
arbeten följde samma rutiner och man vistades på utskärsfiskeläget under sam-
ma perioder av året. Traditionen var stark och bröts för det mesta inte ens då 
mycket genomgripande förändringar infördes. Ett exempel är de kraftiga föränd-
ringar i arbetslivet på Runnö i Kalmarsund som blev följden av att man började 
använda effektiva ålbottengarn från och med 1925.1 Ålfisket blev allt viktigare 
ekonomiskt och de andra näringarna marginaliserades. Förändringarna påver-
kade emellertid nästan inte alls den underliggande sociala strukturen. Huvudför-
klaringen har ansetts vara att rätten till fisket var knuten till jorden. Genom det 
årliga ombytet av fiskeplatser bevarades den enskilde fiskarens chanser till en 
rättvis andel av den sammanlagda fångsten. 

Ett annat exempel är de skånska arbetsgillena.2 Dessa växte ursprungligen 
fram i byar med hög grad av ekonomisk och social likställdhet och fungerade 
främst som ett direkt arbetsutbyte mellan gårdarna. På grund av förändringarna 
i jordbruket under 1700- och 1800-talen kom gillena med tiden att grundas på 
en helt annan organisationsprincip. I slutet av 1800-talet var det inte längre 
frågan om utväxling av arbetskraft mellan gårdarna utan bönderna anlitade lös 
arbetskraft bland byns obesuttna. De yttre gillesformerna blev dock kvar. Arbets-
gillena upphörde inte helt förrän med den begynnande mekaniseringen av 
jordbruket och naturahushållningens gradvisa avveckling under 1800-talets slut 
och 1900-talets början.  

Den här artikeln handlar om detta, hur en stark struktur över tiden står emot 
omvälvande samhällsförändringar. Jag tar avstamp i de övergivna fiskelägen som 
finns i utskärgården. På dessa påträffar man lämningar efter bostäder i form av 
tomtningar och husgrunder samt hamnanläggningar och gistgårdsrösen. Syftet 
är att sätta in det fiske som bedrevs från de här platserna i dess samhälleliga kon-
text över tiden. Kronologiskt kommer jag att koncentrera mig på perioden från 
                                   
1 Granlund 1958 s. 111 ff. 
2 Löfgren 1973 s. 30 ff. 
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det att man börjar använda fiskelägen i utskärgården under vikingatiden eller 
tiden strax innan, till dess att skriftliga källor om utskärsfiske börjar bli frekventa 
vid medeltidens slut. Den övergripande frågeställningen handlar om vem det var 
som fiskade och varför? 

För att svara på frågorna, har jag i en första projektartikel översiktligt beskri-
vit bebyggelseutvecklingen från sen järnålder till 1500-talets mitt, i under-
sökningsområdet Södermanlands skärgård, men även i området innanför denna 
(Fig. 1.). Översikten bygger på analyser av fornlämningar – främst gravar – från 
yngre järnålder, bebyggelsenamn, medeltida diplom och kamerala uppgifter från 
1500-talet.3 Dessa resulterade i två modeller. Den ena modellen är rumsligt 
vertikal och den andra är rumsligt horisontell: 

Fig 1. Undersökningsområdet utgörs av den södermanländska skärgården med 
häraderna Jönåker, Rönö, Hölebo och Sotholm.   

 
© Lantmäteriet Medgivande I2011/1244. 

                                   
3 Norman 2006 s. 47 ff. 
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Under yngre järnålder och medeltid kan man urskilja åtminstone tre nivåer för 
resursutnyttjande i Södermanlands skärgård: 

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

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

• En regional och urban nivå, bestående av 1) en överhet (frälset och 
kronan) som beskattade skärgårdens bönder, 2) bönder och borgare 
som bedrev fiske vid utskärsfiskelägena och eventuellt annan verk-
samhet för avsalu. 

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

När det gäller bebyggelseutvecklingen i skärgården kan man dela in den i tre 
geografiska zoner: 

 
• Zon 1 utgörs av de större öar – Mörkö, Muskö och Utö – som hade 

bofast bebyggelse redan under vikingatid. 
• Zon 2 utgörs av de områden i innerskärgården där bofast bebyggelse 

etablerades under medeltiden. 
• Zon 3 utgörs av den ytterskärgård som under hela tiden utnyttjats 

extensivt och endast har haft säsongsmässigt utnyttjad bebyggelse. 

I en andra projektartikel redovisar jag resultaten av de senaste knappa tio årens 
arkeologiska undersökningar som Södertörns högskola, under ledning av 
arkeologen Johan Rönnby, vilken också medverkat i projektet Förmoderna kust-
miljöer, har bedrivit i den del av Södermanlands yttre skärgård som ligger söder 
om Nynäshamn (Fig. 2).4 Dessa undersökningar har främst berört bebyggelse-
lämningar. De enskilda undersökningarna analyseras till att börja med utifrån 
lämningarnas lokala kontexter. Därefter sätts fornlämningarna i den söder-
manländska utskärgården in i ett vidare historiskt och geografiskt topografiskt 
sammanhang där jämförelser görs med andra områden utmed den svenska 
Östersjökusten. Fyndomständigheter och topografiska samband gör att man kan 
dela in utskärgårdarnas bebyggelselämningar i två huvudgrupper. Den ena 
består av sådana som ligger väl skyddade i anslutning till vikar eller upp-
grundade sådana. Dessa bebyggelselämningar – så kallade tomtningar och hus-
grunder – har använts i samband med fiske efter i huvudsak strömming och 
torsk.5 Den andra bebyggelsegruppen är tomtningar som ligger högre i terrängen 

                                   
4 Norman i Norman 2008.  
5 Tomtning är den arkeologiska termen för en lämning efter en i maritim miljö sannolik ur-
sprungligen strandbunden byggnad, som utgörs av stenvallar (-murar) vilka omger en eller 
flera stenröjda plana eller svagt skålformade ytor. Ställvis kan även jordfasta block eller berg-
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i betydligt mer öppna lägen, gärna med vid utsikt över öppet hav. Tomtningar 
som tillhör denna grupp är frekventa utmed norrlandskusten och har satts i sam-
band med säljakt eller sälfångst. De studier som gjorts visar att den söderman-
ländska utskärgårdens bebyggelselämningar nästan undantagslöst kan kopplas 
till fiske. 

Fig 2. Södermanlandskusten med namngivna platser av betydelse för undersökningen.   

 
 
© Lantmäteriet Medgivande I2011/1244. 

 
I en tredje artikel, som jag skrivit tillsammans med kulturgeografen och projekt-
medarbetaren Bengt Windelhed, har utvecklingen av en agrar bebyggelse be-
lägen i innerskärgården, analyserats (Fig. 2).6 I artikeln redovisas också en studie 
av ett område på Ösel i Estland. Den svenska och den estniska undersökningen 
är inte helt jämförbara eftersom de utförts med olika förutsättningar. Den 
svenska undersökningen bygger främst på en analys av arkeologiska och kultur-
geografiska fältarbeten och tar sin utgångspunkt i tidigare undersökningar av 
den agrara bebyggelsens utveckling i östsvenska kustområden. Undersökningen 
på Ösel utgörs av inventeringar i fält samt studier av och jämförelser med 
historiska och moderna kartor. Öselundersökningen relateras till den befintliga 
kunskap om bebyggelseutvecklingen som den redovisas i jämförelsevis knapp-
händig litteratur. 

                                                                                                                                               
avsatser utgöra den invändiga ytans (ytornas) begränsning. Tomtningen skiljer sig från hus-
grunden i det att dess vallar utgör byggnadens nedre del medan husgrunden är det fundament 
som huset vilat på. Tomtningens inre yta är alltid stenröjd vilket inte är fallet med husgrundens.  
6 Norman & Windelhed i denna volym.  
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Utskärsfiske 
Tidigare undersökningar har visat att det åtminstone finns ett 25-tal platser i 
Södermanlands yttre skärgård varifrån man bedrivit fiske efter huvudsakligen 
strömming.7 På de flesta av dessa platser har man påträffat lämningar efter 
bebyggelse i form av tomtningar eller husgrunder (Fig. 3). En mindre del av 
tomtningen undersöktes år 2005 och träkol som påträffades där har daterats till 
vikingatid. I några fall har man även hittat fundamenten till gistgårdar (nättork-
ningsplatser) och hamnanläggningar. På grund av byggnadernas ringa storlek 
och enkla utförande samt av klimatskäl har man hävdat att fisket i ytterskär-
gården enbart bedrevs under den varmare delen av året. Denna uppfattning har 
stöd i skriftligt källmaterial och traditioner som talar om att man fiskade under 
vår, sommar och höst.8 

Fig 3. Tomtning på Högskär i Oxelösunds skärgård. 

 
Foto: Peter Norman. 

Trots det utsatta läget i ytterskärgården ligger fiskelägena alltid väl skyddade för 
sjö och vind. De flesta utgörs av grupper med bebyggelse, men även ensamt be-
lägna tomtningar och husgrunder förekommer. Av C14-analyser och strandför-
skjutningsberäkningar att döma bör de äldsta fiskelägena dateras till vikinga-

                                   
7 Norman 1993, s. 72, Norman 2008.  
8 Norman 1993, s. 84. 
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tiden eller strax innan. Många fiskelägen som idag ligger långt uppe på land låg 
då de användes betydligt närmare stranden. Undersökningar har visat att bygg-
nader och andra lämningar som använts i samband med maritima näringar som 
fiske och säljakt har anlagts nära stranden och därför kan nivån över havsytan 
vara daterande, om än mycket grovt.9 Strandlinjen beräknas för 1 000 år sedan 
på ett ungefär ha legat mellan 3,75 (Nyköping) och 4,75 meter (Stockholm) över 
den nuvarande.10 

Arkeologiska undersökningar, räkenskaper och andra skriftliga källor samt 
nedtecknade berättelser visar att det fiske som bedrevs från dessa fiskelägen har 
pågått kontinuerligt i ytterskärgården ända in i våra dagar. Utskärsfisket bedrevs 
knappast för direktkonsumtion. Fisken man fångade konserverades och lagrades.11 
Då fiskesäsongen var över transporterades den lagrade fångsten bort från fiskeläget. 

En fråga att ta ställning till är varför den här typen av fiske påbörjas just vid 
den tid som C14-analyserna antyder? Vilka behov var det som styrde? Vilka var 
de socioekonomiska incitamenten? En annan fråga handlar om hur den socio-
ekonomiska strukturen förändrades över tiden? 

I ett tidigare sammanhang har jag studerat den här typen av utskärsfiske över 
tiden utmed den svenska östkusten, från gränsen mellan Blekinge och Småland 
till Torne älvs mynning, men med norra delen av Kalmarsund som kärnområde.12 
Utgångspunkten då var följande ekonomiska modeller13 av allmän karaktär: 

 
1. Utskärsfisket var ett led i det enskilda hushållets självförsörjning. 

Utbytet av varor förekom endast inom en mycket liten krets. 
2. Utskärsfisket hade sin förutsättning i en marknad. Utbytet av varor 

förekom i en vid krets. 
3. Utskärsfisket utnyttjades av de högste i samhället och hade politiska 

eller ideologiska förutsättningar. 
a) De politiska förutsättningarna hade anknytning till den ökande 

administrationen och de centraliseringar som genomdrevs av 
kronan och det världsliga och andliga frälset. 

b) De ideologiska förutsättningarna stod i samband med viljan att 
ändra konsumtionsmönstret i samhället, bland annat när det 
gäller fiskens betydelse som mat under fastan. 

I analysen av de tre modellerna visade det sig att ingen av dem var allena-
rådande.14 I stället ansågs samtliga gälla, dock inte lika mycket i varje enskild situa-
tion. Deras giltighet förändras i ett inbördes växelspel där aktörerna har olika 

                                   
9 Norman 1993, s. 65 ff. 
10 Norman 1993, s. 63f, 66ff. Jfr. Petersson 2006, s. 33ff. 
11 Norman 1993, s. 76f, 84ff, 178. 
12 Norman 1993. 
13 Norman 1993, s. 91. 
14 Norman 1993, s. 184. 
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bakgrund och syften. Dock ansågs att, trots att det fiske som bedrevs från ut-
skärsfiskelägena till en del konstaterats vara ett husbehovsfiske eller har haft 
politiska eller ideologiska förtecken, har marknaden varit en pådrivande kraft.15 

De äldsta fiskelägena i norra Kalmarsund har daterats till omkring år 1000. 
Vid denna tid hade sannolikt ännu inte någon bofast bebyggelse etablerats i 
skärgården. Fiskarna måste alltså ha kommit någon annanstans ifrån.16 

Det utskärsfiske som kan knytas till tomtningar och som daterats till omkring 
år 1000 ansågs följaktligen vara något nytt. Det kan knappast ha varit frågan om 
fiske för konsumtion på platsen. I stället verkade det vara högst troligt att detta 
fiske kunde sättas i samband med en annan företeelse som uppträdde vid 
Kalmarsund ungefär samtidigt, nämligen varuhandel på en därför avsedd plats. 
En sådan handelsplats etablerades i Köpingsvik i slutet av 900-talet. Katalysatorn 
för etablering av fiskelägen i utskärgårdarna var alltså marknaden för stapel-
varor. Detta kan också vara förklaringen bakom de vikingatida tomtningarna 
som undersökts i Blekinge skärgård.17 

Under 1100- och 1200-talen ökade omfattningen av utskärsfisket i norra 
Kalmarsund. Det var en period då kronan stärkte sitt grepp om Kalmarsunds-
området men även om riket i övrigt. Städer etablerades och borgar byggdes. Om-
rådena utanför centralbygderna exploaterades och fick bofast befolkning. I 
denna exploatering var troligen såväl kronan som närstående stormannaätter 
inblandade. Om så var fallet bör kronan och stormannaätterna även ha haft 
intressen i utskärsfisket. 

I de tidigare undersökningarna som behandlats ovan  daterades de äldsta 
kända utskärsfiskelägena i Södermanland till 1200-talet. En förklaring till denna 
etablering söktes i de urbaniseringsaktiviteter som förekom i Mälarregionen 
under detta århundrade.18 Städernas och institutionernas betydelse för utskärs-
fisket ansågs ligga däri att det inom dessa växte fram en allt talrikare befolkning 
som inte deltog i själva livsmedelsproduktionen. Enligt skriftliga källor från sen 
medeltid och 1500-talet handlade denna befolkning till viss del sina matvaror på 
marknaden. Att marknaden för dagligvaror fick ett uppsving på 1200-talet 
antyds även av att penningcirkulationen ökade kraftigt.19 Ytterligare ett stöd för 
tolkningen att det var frågan om ett marknadsfiske var att de samtida fiskelägena 
i södra Östersjöområdet uppfattades som marknadsfiskelägen.20 

Under 1400- och 1500-talen etablerades de första utskärsfiskelägena utmed 
Norrlandskusten. Uppkomsten av dessa tolkades ha samband med den ökade 
konsumtionen i Mellansverige.21 
                                   
15 Norman 1993, s. 178ff. 
16 Norman 1993, s. 184, 2006, s. 47ff. 
17 Björkquist 1990, s. 165. 
18 Norman 1993, s. 184. 
19 Klackenberg 1992, s. 193. 
20 Bl.a. Ersgård 1988 s. 33ff. 
21 Norman 1993, s. 185. 



 
 
P E T E R  N O R M A N 

 28 

Lämningar efter fiskelägen i Södermanlands yttre skärgård söder 
om Nynäshamn 
Den kunskap som sedan  tillkommit om utskärsfiskelägena i Södermanland 
antyder emellertid att bilden av utskärsfiskets tidigaste utveckling har varit en 
annan än den som redogjordes för 1993.22 Dels har vi kunnat visa att fiskelägena 
är betydligt äldre än vad jag trodde då. Dels har vi en betydligt klarare upp-
fattning om de rumsliga strukturerna. Frågan är om de nya kunskaperna om 
utskärsfiskelägenas ålder och struktur utmed Södermanlands kust ger anledning 
att ändra eller justera uppfattningen om orsakerna till utskärsfiskets ursprung. 

I den södermanländska ytterskärgården finns flera platser med grupper av 
tomtningar som ligger högt i terrängen, mer än fem meter över nuvarande havs-
yta. Dessa platser är Högskär utanför Oxelösund, Lund på sydligaste delen av 
Hartsö i Nyköpings östra skärgård och Gunnarstenarna utanför Nynäshamn. De 
topografiska omständigheterna tyder också på att flera byggnader på samma 
plats utnyttjats samtidigt och detta kan tolkas så att flera fiskelag har konkurrerat 
om samma fiskeplatser. Eventuellt kan man räkna ett antal tomtningar på 
Landsort till denna kategori. Där har man inom ett något större område än på de 
övriga platserna påträffat flera ensamt eller i grupper om två belägna tomtningar. 
Även om tomtningarna inte ligger lika tätt som på de övriga platserna så ligger 
flera på samma nivå över havsytan och kan således vara från samma tid. Med stöd 
av C14-analyser och strandförskjutningsberäkningar kan man dra slutsatsen att 
dessa fiskelägen etablerats under vikingatiden eller perioden strax innan. 

På Högskär utanför Oxelösund har man registrerat 14 tomtningar. De högst 
belägna  – däribland en som undersökts och som daterats till vikingatid – ligger mer 
än fem meter över dagens strandlinje. De lägst belägna ligger tre till fyra meter 
över nuvarande strandlinje och bör följaktligen vara yngre. När det gäller tomt-
ningar har det visat sig att de byggnader, som dessa utgör resterna av, föret-
rädesvis anlades nära stranden.23 Därför är det sannolikt att beräkningar av 
strandförskjutningen  kan läggas till grund för dateringen av denna typ av bygg-
nadslämningar. Även på Landsort finns det tomtningar som är belägna under 
femmetersnivån. 

På några platser, till exempel Lacka och Isskären utanför Askö finns ensamt 
belägna tomtningar som ligger ungefär lika högt över dagens vattenyta som de 
grupper av tomtningar som omtalas ovan. Ingen av dessa tomtningar har under-
sökts arkeologiskt men av läget och utseendet att döma bör de kunna kopplas till 
fiske och vara ungefär samtida med de övriga. 

På Hamnskär utanför Oxelösund, Enskär och Hamnskär i Nyköpings östra 
skärgård, Askö i Trosa skärgård samt Bodskär vid Norrskär och på norra änden 
av Gunnarstenarnas Norrskär i Nynäshamns skärgård finns numera övergivna 

                                   
22 Norman 2008.  
23 Norman 1993, s. 65ff. 
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fiskelägen som ligger lägre i terrängen än de ovan beskrivna. Av dessa utgörs 
lämningarna på Hamnskär och Bodskär av grupper med tomtningar. Fiskeläget 
på Hamnskär har undersökts arkeologiskt och dess anläggande har daterats till 
sent 1100-tal eller början av 1200-talet. En C14-datering antyder att platsen kan 
ha använts åtminstone fram till medeltidens slut. 

Att döma av beräkningar av strandförskjutningen, vilka gjorts med utgångs-
punkt från båtlämningar vid tomtningarna på Bodskär vid Norrskär, är detta 
fiskeläge ungefär jämngammalt med fiskeläget på Hamnskär utanför Oxelösund.24 

Av de övergivna fiskelägena på Enskär, Hamnskär i Nyköpings östra skär-
gård, Askö och på norra änden av Gunnarstenarnas Norrskär återstår idag mest  
husgrunder. Samtliga ligger förhållandevis lågt, nära dagens strandlinje, och 
förefaller därför vara yngre än de övergivna fiskelägena med tomtningar.25 Detta 
bekräftas också av den undersökning som gjorts i en husgrund på Enskär. En 
eftermedeltida datering av fiskeläget på Enskär tar stöd i C14-dateringar till 
1500- och 1600-talen, keramikfynd och skriftliga källor.26 Fiskeläget på Askö har 
varit i funktion senast på 1700-talet.27 

På Lacka har man påträffat en ensam husgrund, också den belägen förhål-
landevis nära dagens strandlinje. 

Regleringar i utskärsfisket 
Av den här redogörelsen kan man dra slutsatsen att det fiske som bedrivits med 
utgångspunkt från fiskelägena i Södermanlands yttre skärgård pågått kontinuer-
ligt från vikingatiden eller strax innan, fram till våra dagar. Fiskelägena kan delas 
in i två grupper. Antingen utgörs de av flera tomtningar eller husgrunder eller så 
utgörs de av ensamt belägna tomtningar eller husgrunder. I det förra fallet kan 
man dra den hypotetiska slutsatsen att någon form av organisation var nöd-
vändig. Tomtningar på samma plats kan mycket väl ha utnyttjats samtidigt av 
flera fiskare och fiskelag och detta tyder på att det var viss konkurrens om fiske-
platserna. Förekomsten av ensamt belägna tomtningar eller husgrunder antyder 
det motsatta. 

Från sen medeltid och framåt finns skriftliga uppgifter om förhållandena på 
fiskelägena. Privilegiebrev och domstolsprotokoll visar att utskärsfisket var åtrå-
värt och konkurrensutsatt.28 Till exempel fick Trosas borgare år 1454 rätt att 
fiska vid skärgårdens fiskelägen och i ett dombrev från 1579 hävdade Singö-
bönderna sin rätt till fisket på Måsesten i Uppland gentemot bland annat borgare 
från Östhammar i samma landskap.29 
                                   
24 Norman 1993, s. 67. 
25 Norman 1993, s. 38, 61ff; Norman 2008.  
26 Norman 2008.  
27 Ährlund & Kvist 1999. 
28 Norman 1993, s. 78. 
29 Herlitz 1927, s. 124, Jansson 1962 s. 12f. 
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För att reglera förhållandena på fiskelägena förekom från slutet av medeltiden 
så kallade hamnordningar, eller hamnskrån. De hade till syfte att fixera och kon-
trollera skatten eller tjänade som allmänna ordningsstadgor vid utskärsfiske-
lägena.30 Hamnordningarna tycks ha haft sina förebilder i de motböcker som 
reglerade förhållandena på danska och tyska fiskelägen.31 Dessa kan i sin tur ha 
haft sina förebilder i de internationella champagnemässornas organisation.32 Sådana 
periodiska handelsmässor förekom på många platser från och med 1100-talet.33 

Den samhälleliga bakgrunden 
Från den tid – från och med mitten av 1400-talet – som det i vårt land förekom-
mer skriftliga källor om utskärsfisket är det tydligt att någon överhet – främst 
kronan, men också frälset – strävat efter att kontrollera utskärsfisket. Under 
reformations- och stormaktstiden lyckades man också tämligen väl med detta.34 
Först på 1700- och 1800-talen tvingades kronan successivt att släppa greppet om 
detta fiske.35 

Men hur var det innan mitten av 1400-talet? För svensk del finns endast ett 
fåtal källor som antyder att utskärsfisket var av ekonomiskt intresse för kronan 
och frälset.36 För hela den tysk-baltiska Östersjökusten räknar man emellertid 
med en gammal statlig fiskerätt, åtminstone att döma av skriftliga belägg från 
1200- och 1300-talen.37 I östra Danmark anses havsfisket redan under 1100-talet 
ha haft med den av kronan styrda merkantila utvecklingen att göra.38 I Norge 
däremot, kom redan i tidig medeltid kustfiskets frihet att hävdas gentemot såväl 
feodala som privaträttsliga anspråk.39 

För att besvara frågan om vem som i ett tidigare skede hade rätt att fiska, eller 
vem som tog sig den rätten i den södermanländska utskärgården, måste man ha 
en uppfattning om hur det omgivande samhället såg ut och hur det var organiserat. 

I en första projektartikel har jag beskrivit bebyggelseutvecklingen i östra delen 
av Södermanland under sen järnålder och medeltid. Under vikingatiden var 
bebyggelsen koncentrerad till de för jordbruk mest lämpade områdena. Det är i 
princip samma områden som de centrala jordbruksområdena idag. Från dessa 

                                   
30 Granlund 1955, s. 16, Prawitz 1949, s. 31ff. 
31 Granlund 1961, s. 103; Schäfer 1887, s. 79; Sjöstedt 1951, s. 88. 
32 Christensen 1976, s. 140f. 
33 Braudel 1986, s. 113f. 
34 Bergström 1957, s. 11; Rothlieb 1925, s151ff; Plaenge Jacobsson 1978, s. 15ff. 
35 Bergström 1957, s. 11f; Rothlieb 1925, s. 160ff; Plaenge Jacobsson 1978, s. 23, 146ff. 
36 Norman 1993, s. 79. 
37 Hasslöf 1949, s. 444; Jagow 1915, s. 40f. 
38 Ersgård 1988, s. 53f, 186ff. 
39 Hasslöf 1949, s. 447. Detta kontrasterar mot den uppfattning som presenteras längre fram i 
den här artikeln, att utmarksresurserna i Norge och med dem havsfisket under mitten av 
första årtusendet e. Kr. stod under viss kontroll. Kontrollsystemet kan emellertid ha upplösts i 
och med införandet av en annan samhällsordning. 
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områden spred sig bebyggelsen ut i de skogsområden som omgav och fort-
farande omger de gamla bygderna samt till skärgården. Mycket talar för att 
denna kolonisation skedde etappvis. Det första steget var att de ”nya” områdena 
brukades extensivt för till exempel bete och fiske. Så småningom, med början i 
tidig medeltid, etablerades bofast bebyggelse. Hypotesen har stöd i tidigare 
forskning om bebyggelseutveckling i Mälardalens marginalområden vid kusten 
och i den arkeologiska och kulturgeografiska undersökning som inom ramen för 
projektet gjordes på Rågön 2005.40 Rågön ligger i det inre av skärgården mellan 
Nyköping och Trosa. På ön finns idag gården Rågö och med stöd av skriftliga 
källor kan man säga att den har funnits sedan åtminstone slutet av 1300-talet. 
Dessa källor kan till och med tolkas som att det fanns två gårdar på ön vid den 
tiden. Stämmer detta bör den andra gården ha legat nära öns nordligaste udde. 
Där finns odlingsmark och bebyggelselämningar som undersöktes arkeologiskt 
år 2005.41 Tillvaratagna fynd från en husgrund – samtliga påträffade i de översta 
lagren – daterades visserligen till tidigmodern tid, men träkol från det understa 
lagret har daterats till 1000 – 1200-tal e. Kr. Dessa resultat tolkas så att det fanns 
en fast bosättning på ön i början av medeltiden. Avsaknaden av förhistoriska 
gravar antyder – eftersom sådana är bebyggelseindikerande – att den bofasta be-
byggelsen inte är äldre än så.42 C14-analyser av träkol från ett röjningsröse ger 
emellertid stöd för tolkningen att ön vid tiden för den bofasta bebyggelsens 
etablering brukats agrart redan århundradena innan, kanske till och med sedan 
strax före vikingatiden.43 Detta agrara bruk måste i sådana fall ha varit extensivt 
vilket stämmer överens med uppfattningen om bebyggelseutvecklingen inom 
andra kustområden i Mälardalens marginalbygder.44 

Det förefaller som att frälset och kronan haft stort inflytande på kolonisa-
tionsförloppet i östra Södermanland. Ser man till skriftliga belägg från senare 
delen av medeltiden och 1500-talet i Sotholms härad samt i några socknar i 
Rönö härad, dominerar dessa båda jordnaturen utanför de centrala jordbruks-
områdena.45 När det gäller skattebönder visar kamerala handlingar från mitten 
av 1500-talet att dessa endast förekom i de centrala odlingsbygderna. Det är en 
rimlig tanke att denna bild av jordägande går tillbaka på kolonisationsskedet. Så 
har till exempel Olle Ferm beskrivit bebyggelseutvecklingen under vikingatid 
och medeltid i Rytterne socken i Västmanland.46 Rytterne socken har en ganska 
flack topografi och den landmassa som tillkom under loppet av medeltiden på 
grund av strandförskjutning var omfattande. Ett stycke in i socknen ligger några 
frälsegods som med stöd av fornlämningsbilden antas ha rötter i yngre järn-
                                   
40 Broberg 1990; Windelhed 1995; Norman & Windelhed 2008. 
41 Norman 2008. 
42 Bl.a. Larsson 1997, s. 13. 
43 Se Windelhed & Norman i denna volym 
44 Windelhed 1995, s. 250ff. 
45 Norman 2006, s. 69ff. 
46 Ferm 2002, s. 85ff. 
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ålder.47 Utanför dessa, mot Mälaren, finns flera frälsegods som på grund av strand-
förskjutningseffekten måste ha etablerats under loppet av medeltiden. Med stöd av 
dokument som berör ägande och ägobyten under medeltiden, visar Ferm att de 
yngre godsen har avsöndrats från de äldre, längre in i landet belägna godsen.   

Det finns fler indikationer på att det medeltida frälset i Mälardalen – till 
vilken man brukar räkna östra Södermanland – har rötter i yngre järnålder. 
Förekomsten av storhögar, lämningar efter stora och monumentala profana byg-
gnader, runstenar och i viss mån även ortnamn har tolkats i den riktningen. 
Flera forskare har lagt fram teorier om ett stratifierat samhälle på hög organi-
satorisk nivå under vikingatiden. Bland annat har Åke Hyenstrand och Keith 
Wijkander med utgångspunkt från fornlämningsbilden diskuterat administra-
tiva system som i princip förutsätter ett socialt skiktat samhälle.48 

Med stöd av enbart fornlämningar haltar dock bilden eftersom många av de 
storgårdar som bör ha rötter i yngre järnålder saknar sådana belägg. Johan Berg 
ger en mer nyanserad bild genom att föra ner diskussionen på lägre rumsliga och 
sociala nivåer.49 Berg anser att centrala platser existerade och makt utövades på 
olika nivåer i samhället men att det är i lokalsamhället som den fysiska kontrol-
len och makten skapas, reproduceras och manifesteras. Han förnekar inte 
betydelsen av de symboliska uttrycken i form av storhögar och rika fynd med 
mera, men precis som Olle Ferm ger han flera exempel på gods vars markinne-
hav bör gå tillbaka till förhistorisk tid utan förekomst av sådana indikationer. I 
ett fall hävdar Berg att godsets topografiska läge har haft betydelse för kontrollen 
av området.50 

De arkeologiska källorna har liksom skriftliga dokument tolkats som att det 
hela tiden även har funnits en fri bondeklass. I Norrland ner till norra Uppland, 
verkar de fria bönderna ha dominerat. Anders Broberg har kommit fram till att 
landnamsprocessen under vikingatid och tidig medeltid i Mälarlandskapens 
marginalområden i norr skedde inom ramen för ett egalitärt bondesamhälle.51 
Att döma av Bengt Windelheds resonemang i doktorsavhandlingen från 1995 är 
han av samma uppfattning när det gäller jordbrukskolonisationen under 
vikingatid och tidigaste medeltid på Hållnäshalvön i norra Uppland.52 

Enligt Hälsingelagen från 1300-talet var nyodlingen nästan fri och att döma 
av tolkningar av medeltida landskapslagar längre söderut i Sverige uppmuntra-
des visserligen nyodling, men förhållandena var inte lika fria.53 Denna skillnad 
kan mycket väl ha varit en spegling av verkliga förhållanden. Det bör emellertid 
påpekas att det finns två skolor när det gäller förklaring till landskapslagarnas 
                                   
47 Ferm 2002, s. 95; Selinge 2002, s. 29ff. 
48 Hyenstrand 1974, Wijkander 1983. Se även Larsson 1997. 
49 Berg 2000, s. 152f. 
50 Berg 2000, s. 160. 
51 Broberg 1990, s. 118ff. 
52 Windelhed 1995, s. 236ff, 250ff, 263ff. 
53 Myrdal 1999, s. 25 och t.ex. Hombäck & Wessén 1933, s. 177f, 216f, 1940, s. 377 
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uppkomst.54 Enligt den första beskriver lagarna sedvanerätt och kan användas 
för att rekonstruera samhället bakåt i tiden. Den andra skolan hävdar att lagarna 
är resultat av politik och måste ses som uttryck för upphovsmannens avsikter.55 
Vad som emellertid står klart är att när landskapslagarna nedtecknades hade 
nyodlingen pågått i århundraden.56 Vad beträffar ägoförhållandena senare under 
medeltiden är det stora skillnader mellan Norrland – dit vi i det här fallet kanske 
kan räkna Norduppland – och områdena längre söderut. I Norrland dominerade 
skattebönderna starkt under medeltiden.57 Då det gäller exploateringen av ut-
marksresurser under vikingatid och senare i detta område är uppfattningen på 
flera håll att den bygger på en organisation av ”fria” bondehushåll.58  

Beträffande de södermanländska kusthäraderna verkar det emellertid som att 
de ”fria” bönderna inte tog del i kolonisationen av de mindre bördiga områdena 
i socknarnas utkanter. Vid mitten av 1500-talet var skattejorden koncentrerad 
till de centrala delarna av socknarna och det var sannolikt så det såg ut även tidi-
gare under medeltiden.59 

Enligt beskrivningen av förhållandena i norra Kalmarsund ovan har den ur-
bana utvecklingen spelat stor roll för utskärsfiskets utveckling. I det område 
inom östra Södermanland som behandlas här finns två medeltida städer. Dels 
Nyköping som haft en urban bebyggelse sedan åtminstone 1100-talet och dels 
Trosa som fick sina stadsrättigheter 1383.60 Staden förefaller emellertid ha haft 
en urban eller semiurban förhistoria som kan vara minst lika gammal som 
Nyköpings. Det äldsta Trosa låg inte där staden ligger idag, vid Trosaåns utlopp i 
Gålöfjärden. Fram till mitten av 1500-talet låg staden en bit uppströms ån, vid 
Trosa landskyrka närmare Vagnhärad. Anledningen till att detta läge övergavs 
var att hamnen grundats upp genom landhöjning och att fartyg inte längre 
kunde gå ända fram till staden. På den plats där staden skall ha legat har det 
påträffats en del keramikskärvor som daterats till 1100- och 1200-tal vilket talar 
för att stadsbildningen är äldre än tiden för stadsrättigheterna.61 

I närområdet finns dessutom Södertälje vilken liksom Trosa fick sina stads-
rättigheter på 1300-talet men som – precis som Nyköping och Trosa – har en 
äldre historia. Sannolikt är Södertälje identiskt med det Tälje som cirka 1070 
omnämndes tillsammans med de urbana platserna Skara, Birka och Sigtuna av 
Adam av Bremen.62 Läget vid den led som förband Östersjön och Mälaren var av 
strategiska skäl lämpligt för en urban plats. Om leden var seglingsbar vid tiden 
                                   
54 Iversen 1994, s. 61ff. 
55 T.ex. Sjöholm 1978, s. 229ff. 
56 Jfr Iversens. sammanfattande diskussion om lanskapslagarna beskriver sedvanerätt eller 
normbildning 1994, 61ff. 
57 T.ex. Blomkvist 1986, s. 49ff; Lindkvist & Ågren 1985, s. 31. 
58 Svensson 1998, s. 172ff; Magnusson 1986, s. 281ff, 292ff.  
59 Rahmqvist & Janzon 2002; Janzon 2006. 
60 Broberg 1979a, s. 47ff, 1979b, s. 8. 
61 Ohlberger 2004 s. 85. 
62 Adam av Bremen 1984, s. 228. 
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för den äldsta bebyggelsen är omtvistat, men med stor sannolikhet kunde man 
passera platsen med båt under vikingatiden, antingen genom att segla eller ge-
nom att dra båten över ett smalt näs.63 Vid Mälarens östra utlopp i Östersjön 
ligger Stockholm som verkar ha en förhistoria som sträcker sig ner i 1000-talet, 
även om man inte kunnat konstatera att det funnits någon egentlig stadsbebyg-
gelse innan 1200-talet. 

I Mälaren strax norr om Södertälje och vid gynnsamma vindar på bara någon 
dags seglingsavstånd från Södermanlands yttre skärgård ligger Björkö. Där 
grundades handelsstaden Birka omkring år 800. Inte så långt därifrån ligger 
Sigtuna som haft urban bebyggelse sedan åtminstone sent 900-talet. 

Slutsatsen är att det samhälle i östra Södermanland där de första utskärsfiske-
lägena etablerades var ett stratifierat agrarsamhälle. Den bebyggelseutveckling 
som medförde utnyttjande av extensiva naturresurser tog sin början under 
vikingatiden eller tidigare och styrdes av en grupp storbönder eller stormän 
vilkas ättlingar skulle komma att utgöra vårt lands äldsta frälse. Tolkningen är, 
med utgångspunkt i skriftliga källor från medeltid och 1500-tal, att deras domi-
nans tillsammans med kronan var total när det gäller kolonisationen av om-
rådena utanför de centrala jordbruksbyggnaderna. Kronans delaktighet i denna 
”utmarksexploatering” är sannolikt av yngre datum än det tidiga frälsets och bör 
ha sin grund i detta frälseutnyttjande. Den allmänna uppfattningen om kronans 
egendomar under medeltiden är att de bakåt i tiden kan kopplas till systemet 
med husabyar, Uppsala öd och i slutänden av kronan konfiskerade frälsegods.64 

I detta agrarsamhälle utvecklades vissa urbana aktiviteter redan under tidig 
vikingatid. Från sen vikingatid finns spår efter spirande urbana centra på flera 
platser i området. 

Vem var fiskaren och i vilken socioekonomisk kontext levde han? 
Skriftliga källor som berör den enskilde fiskarens geografiska och sociala här-

komst är från svenskt håll sällsynta före medeltidens slut. Från denna tid och fra-
måt var det emellertid främst bönder från skärgården, men även från inlandet, 
och städernas borgare som bedrev utskärsfiske.65 I vissa fall berättas det om 
anställda yrkesfiskare. En uppgift från tidigt 1500-tal berättar till exempel att 
Linköpingsbiskopen hade två fiskare vid Häradsskär i Östergötlands skärgård 
och vid mitten av 1500-talet etablerade Gustav Vasa ett kronofiske vid Simpe-
varp i Kalmarsunds norra skärgård.66 

Privilegiebrev och domstolsprotokoll från 1400-talet och framåt tyder på att 
det var konkurrens om fisket mellan dels närboende och bortifrån kommande 
och dels borgare och bönder.67 

                                   
63 Broberg 1979c s. 33f. 
64 Bl.a. Larsson 1997 s. 183; Hyenstrand 1989 s. 20. 
65 Norman 1993 s. 77f. 
66 Arnell 1904, s. 123; Fürst 1985, s. 16. 
67 Norman 1993, s. 78. 
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Frågan är hur den enskilde fiskaren skulle ”tituleras” under äldre medeltid 
och vikingatid. Var han bonde som fiskade till husbehov, var han fiskarborgare 
från någon närbelägen stad eller bonde som fiskade för avsalu, eller var han 
dräng till någon storbonde eller storman och som fiskade för dennes räkning? 
För att diskutera denna fråga ska vi titta på några samhällsmodeller. Noel 
Broadbent har undersökt tomtningar utmed Norrlandskusten, vilka dateras till 
järnålder och kan knytas till sälfångst eller säljakt. Med en historisk parallell vill 
Broadbent koppla tomtningslokalerna till byar på fastlandet.68 Exemplet är 
hämtat från Lövångers socken i Västerbotten där man kan knyta kända fiske-
lägen och sälgrund, dokumenterade under 1500-talet, till vissa byar. Broadbent 
har funnit att flera tomtningsgrupper ligger på samma platser som sådana 
fiskelägen. Tomtningarna ligger nästan alltid i grupper på olika nivåer över havs-
ytan. Tar man hänsyn till strandförskjutningen och uppfattningen att man 
byggde så nära stranden som möjligt kan man dra slutsatsen att dessa grupper av 
tomtningar är från olika tider. Konsekvensen blir då enligt Broadbent dels att 
man får belägg för att det under järnåldern fanns en byorganisation bakom 
fångsten och dels så får man fram storleken på varje byenhet i regionen. 
Broadbent menar att fångstplatserna för säl var ”ägda” och det faktum att tomt-
ningarna ligger i grupper tyder på organisation. 

Broadbents modell förutsätter att samhället i Västerbotten under senare delen 
av järnåldern, på samma sätt som efter medeltidens slut, utgjordes av ”fria” 
bönder som samarbetade sinsemellan. Detta stämmer bra med vad andra 
forskare anser, att norra delen av landet i äldre tider var mindre socialt strati-
fierad än den södra delen. Till exempel anser Gert Magnusson att det är mycket 
svårt att påvisa social överklass i Jämtland och Härjedalen under vikingatid.69 Det 
verkar, enligt Magnusson, inte ha funnits några större skillnader mellan de olika 
gravlagda personerna än vad man kan förvänta sig inom en friboren bondeklass. 

Eva Svensson, som har studerat utmarksnäringar i norra delen av Värmland 
– som väl kan anses höra till Norrland i detta sammanhang – under främst 
medeltid, anser att de traditionella skogsbondenäringarna präglades av jämlikhet 
och en ”gemensamhetsmoral”.70 Av Svenssons resonemang att döma vill hon, 
när det gäller utmarksutnyttjandet, föra tillbaka denna ”egalitet” till den sena 
järnålderns expansionsfas i utmarken. 

Även med andra arkeologiska källor går det att stödja hypotesen om ett mer 
egalitärt samhälle i norra delen av landet än längre söderut. Andelen fornlämni-
ngar och arkeologiska fynd som tyder på social stratifiering avtar ju längre 
norrut man kommer från Mälardalen. 

                                   
68 Broadbent 1991, s. 223ff. 
69 Magnusson 1986, s. 291. 
70 Svensson 1998, s. 172ff. 
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Knut Odner har beskrivit det norska samhället från folkvandringstid och 
några hundra år framåt med stöd av arkeologiska källor och isländska sagor.71 
Odner utgår från att det isländska samhället till sin socioekonomiska struktur 
liknar det norska innan enandet. 

Det norska samhället skall enligt Odner ha förändrats totalt i och med att 
Harald Hårfager tog makten över landet på 800-talet. Innan bestod Norge av en 
mängd mindre hövdingedömen.72 Det var ett statslöst samhälle utan någon över-
gripande rättslig eller religiös organisation. Befolkningen var indelad i mindre 
sociala och geografiska enheter som var organiserade i förhållande till lokala 
hövdingar. Inom de små hövdingedömena fanns dels centralt belägna gårdar 
med förhållandevis bred försörjningsbas men även ”avsides” belägna bosätt-
ningar där försörjningsunderlaget var tämligen ensidigt. Odners exempel på 
sådana bosättningar är små lokaler utmed den norska kusten där man bedrivit 
fiske, säljakt och fågelfångst.73 Odners modell är hämtad från de isländska 
sagorna där det finns exempel på självförsörjande ekonomiska system med flera 
gårdar, fångststationer och så vidare.74 Arkeologiska fynd tyder på att de små en-
heterna var åretruntbosättningar och enligt Odner kunde inte sådana existera på 
egen hand i det folkvandringstida samhället som var ett samhälle utan en 
marknad för dagligvaror. Dessa ”avsides” belägna bosättningar kunde endast 
existera i ett större ekonomiskt och redistributivt system.75 En hövding – som 
hade makten över området – lät folk bosätta sig nära fångst- och jaktplatserna 
för att exploatera resurserna där. Hövdingen tog hand om fångsten mot att han 
försörjde folket med produkter de inte kunde producera själva. På samma sätt 
fungerade det i andra ekologiska nischer (älvmynningar, kalfjäll, med mera). 

Det är inte osannolikt att samhällena i Jämtland och andra delar av mellersta 
Norrland fungerade på liknande sätt innan vikingatiden. Gert Magnusson har 
till exempel presenterat en modell för Jämtland där Önebergets fornborg, som 
anlades på Frösön i Storsjön under romersk järnålder, har utgjort en befäst 
gård.76 I samband med denna etablering kan en grupp underställda gårdar ha an-
lagts radiellt från den befästa gården för att de vida ödemarkerna i Jämtland och 
Härjedalen skulle kunna exploateras.77 

Johan Berg har lagt fram en liknande modell om en redistributionsekonomi 
under yngre järnålder i östra Mellansverige.78 Berg tar stöd av senare norsk 

                                   
71 Odner 1973. 
72 Odner 1973, s. 114. 
73 Odner 1973, s. 147ff. 
74 Odner 1973, s. 50ff. 
75 Odner 1973, s. 150ff. 
76 Magnusson 1986 s. 297ff. 
77 Magnusson anser att de folkvandringstida järnframställningsplatsernas utseende antyder en 
förhållandevis storskalig eller hantverksmässig industriell hantering till skillnad från de 
vikingatida som anses ha utgjort en bondeutnäring (Magnusson 1986, s. 297ff). Detta kon-
tinuitetsbrott kan mycket väl spegla ett motsvarande brott i den sociala strukturen. 
78 Berg 2000, s. 162ff, 2003 s. 238. 
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forskning än Odners. I Norge har man funnit tecken som kan tolkas som att 
strukturer motsvarande det medeltida godsets etablerades redan under 500- och 
600-talet e. Kr.79 Mindre och perifert belägna gårdar ska ha koloniserats av fri-
givna trälar och tjänstefolk som kom från en stor centralt belägen gård. Eftersom 
en stor del av de ”utlokaliserade” gårdarna låg i ensartade naturmiljöer (till 
exempel skärgård) där utkomstmöjligheterna visserligen var stora beträffande ett 
fåtal produkter men där möjligheterna att bedriva självförsörjande jordbruk var 
små eller obefintliga, var behovet av varuutbyte stort. Ett sådant skedde inom 
ramen för ett redistributivt system där godsherren på den centrala gården var 
den som styrde.80 Ett annat exempel är den rumsliga struktur som blev resultatet 
av kolonisationen av Island. När de norska hövdingarna tog ön i anspråk på 800-
talet lät de sina underlydande bosätta sig ute på ägorna varigenom en godsstruktur 
uppstod.81 

När det gäller upplösningen av järnålderns redistributiva samhälle skiljer sig 
emellertid uppfattningarna åt. Enligt Odner upplöstes denna samhällsstruktur i 
Norge senare under järnåldern i och med att makten centraliserades och en 
marknadsekonomi långsamt växte fram.82 Tore Iversen bedömer att övergången 
till en sådan ekonomi i form av ett landbosystem som bygger på ekonomisk 
grund, och inte som tidigare på personliga relationer, äger rum på 1100-talet.83 
Anledningen är förutom Odners argument klostrens etablering och införande av 
ekonomiska kontrakt mellan jordägare och landbo. För mellansvenskt vid-
kommande ser Johan Berg en successiv övergång från ett landbosystem som 
bygger på redistribution och personliga relationer till ett landbosystem som 
bygger på avtal mellan ägare och brukare. Ju större jordägare och ju mindre 
kontakt denne hade med sina landbor, desto tidigare gick man över till avtal och 
ekonomiska kontrakt.84 Enligt Berg var den landboreform som bygger på for-
mella avtal mellan jordägare och brukare inte genomförd fullt ut förrän under 
sen medeltid.85 Slutligen har Gert Magnusson ansett att det jämtländska sam-
hällssystem som byggde på redistribution under romersk järnålder och folk-
vandringstid upphörde under vendeltid för att under vikingatid uppstå i en mer 
egalitär form.86 

                                   
79 Iversen 1995, s. 169ff. 
80 Iversen 1995, s, 171ff. 
81 Berg 2000, s. 164. 
82 Odner 1973,, s. 150ff. 
83 Iversen 1995 s. 176ff. 
84 Berg 2003, s. 239f. 
85 Berg 2003, s. 240f. 
86 Magnusson 1986, s. 279ff. 
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Hushållet 
Jag har här beskrivit två olika typer av sociala och ekonomiska sammanhang 
som existerade under senare delen av järnåldern. Det ena byggde på en re-
distributionsekonomi där utnyttjandet av naturresurserna utfördes av landbor, 
fria huskarlar eller slavar, men kontrollerades av en person, en hövding. Så små-
ningom, under vikingatid och tidig medeltid, övergick man från redistributions-
ekonomi till ett system som byggde på avtal mellan jordägare och brukare. Vid 
denna tid uppstod också marknader för stapelvaror. I den samhällstypen domi-
nerade fria bönder som levde i någon form av bygemenskap där medlemmarna 
ägde och utnyttjade resurserna inom organisationen.87 

Då det gäller Södermanland under vikingatid och tiden strax innan, då de 
första utskärsfiskelägena etablerades, förefaller det som att Odners modell är den 
mest troliga. Dels på grund av frälsets dominerande ställning under medeltiden 
och uppfattningen att denna dominans i tiden går tillbaks till yngre järnålder. 
Dels på grund av att arten av fornlämningar och fornfynd från vikingatiden är 
en mycket stark indikation på ett socialt stratifierat samhälle. Detta bör ha 
inneburit att fiskarna i utskärgården till en början har varit landbor, fria hus-
karlar eller slavar som fiskade inom ramen för en redistributiv ekonomi. I och 
med övergången till en ekonomi som inte i samma grad baseras på personliga 
relationer mellan jordägare och landbor samt utveckling av marknader, blev det 
möjligt även för andra grupper, som borgare och fria bönder, att delta i utskärs-
fisket. Fiskeplatserna kontrollerades emellertid fortfarande av någon överhet 
som krävde ersättning för det fiske som bedrevs. Detta kan jämföras med för-
hållandena i Norge (och den svenska västkusten också för den delen) där fisket i 
havet inte haft samma koppling till ägande av mark. 

För att kunna säga något om de villkor den enskilde fiskaren levde under 
räcker det  inte med generella kunskaper om det samhälle han levde i utan man 
måste också ha en uppfattning om samhällets minsta byggstenar: familjen, hus-
hållet och arbetslaget. Resultat från arkeologiska undersökningar, och även en 
del litteratur, har gett oss en bild av det hushåll som var förknippat med en 
stormannagård. Förutom stormannens familj fanns där ett antal personer med 
olika status: husmän, frigivna trälar, trälar med mera. För ett sådant hushåll bör 
det ha funnits stora möjligheter att utvinna så kallade utmarksresurser, till 
exempel fisk, i den obebyggda utskärgården. Ju fler arbetsföra det fanns att tillgå, 
desto mer differentierat kunde alltså resursutnyttjandet vara. Just detta berör 
bland andra Tore Iversen i sitt arbete om slaveriet i Norge under medeltiden. 
Med hänvisning till isländska ättesagor och eddadiktningen skriver han om 
vilken status olika arbetsuppgifter hade bland gårdsfolket.88 Hövdingar och fria 
bönder skickade ut slavar för att hämta in djur, skaffa foder med mera. Jakt och 

                                   
87 Windelhed 1995, s. 250ff. 
88 Iversen 1995, s. 205. 



 
 

U T S K Ä R S F I S K E  S O M  E N  R E S U R S  
 

 39 

fiske omnämns mer neutralt. När det gäller fiske bedrevs sådant både av fria och 
av slavar. 

Den bebyggelseutveckling i östra delen av Södermanland under sen järnålder 
och medeltid som jag beskrivit i tidigare projektartiklar och som sammanfattats 
ovan ger emellertid utrymme för en annan hushållstyp än storgårdens. Oavsett 
om det var någon eller några som kontrollerade byggelseutbredningen som ut-
gick från yngre järnålderns centralområden eller om kolonisationen var ”fri”, 
förefaller den normala bebyggelseenheten i etableringsskedet ha varit en mindre 
ensamgård.89 De i projektet undersökta gårdarna på Rågön i skärgården mellan 
Nyköping och Trosa har av allt att döma varit av den typen. Några studier av 
befolkningsstorleken på en sådan gård har emellertid inte gjorts i området men i 
ett annat liknande område har storleken beräknats till en kärnfamilj om fyra till 
fem personer.90 

Den beräkningen stämmer bra överens med vad David Gaunt, som studerat 
familjelivet i Norden under historisk tid, kommit fram till. Han menar att 
storfamiljen endast sparsamt förekommer i vårt område.91 Gaunt definierar stor-
familj som en kärnfamilj (= mamma, pappa, barn) utvidgad med mor eller far-
föräldrar (= stamfamilj) samt vuxna syskon (inklusive ev. barn) till föräldrarna i 
kärnfamiljen. Det som dominerade var kärnfamiljen. Hushållet var ett arbetslag 
och det gällde att hitta balansen mellan produktion och konsumtion inom detta. 
I det gamla agrarsamhället var hushållen sällan större än fyra till sex personer.92 
Storfamiljer var i normalfallet omöjliga. 

Gaunts främsta källor är kyrko- och skattelistor över hela befolkningen och 
sådana existerade först från och med 1600-talet. Gert Magnusson som argumen-
terar för ungefär samma storlek på normalhushållet i Jämtland under vikinga-
tiden utgår också från tidigmoderna skriftliga källor. Han anser att det är slående 
med vilken ålderdomlig teknik man arbetade inom det jämtländska jordbruket 
på 1700-talet. Han finner heller inga starkare bevis i källmaterialet som motsäger 
att den agrara försörjningen kunnat ske på ett likartat sätt under vikingatiden.93 
Med stöd av denna uppfattning samt bland annat mortalitetsberäkningar och en 
analys av skelettmaterialet från kyrkogården vid Västerhus på Frösön – vilket 
daterats till sent 1000-tal – får han fram hushållsgrupper på fem till sju personer. 

I sitt arbete om utmarksbruket under medeltid i norra Värmland anser även 
Eva Svensson att kärnfamiljen i praktiken varit den dominerande hushållsfor-
men.94 Den hushållstyp man strävade efter var emellertid stamfamiljens men 
problemet med hög dödlighet motverkade en sådan idealsituation. Svensson 

                                   
89 Rahmqvist & Janzon 2002; Janzon 2006. 
90 Broberg 1990, s. 76f; Windelhed 1995, s. 105ff. 
91 Gaunt 1983, s. 89. 
92 Gaunt 1983, s. 86. 
93 Magnusson 1986, s. 284. 
94 Svensson 1998, s. 174ff. 
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skriver att det saknas relevant material från Värmland för att dra några slutsatser 
om normalhushållets utseende under förhistorisk tid.  En viktig källa för hennes 
arbete är emellertid Magnussons källmaterial från tidigmodern tid, främst ett 
schema över skogsbondens arbetsår i det jämtländska Offerdal vid 1700-talets 
mitt. Det känns därför relevant att hänvisa till Magnussons teoretiska resone-
mang kring en bedömning av samhällsutvecklingen utifrån de trögrörliga sam-
banden som finns i historien och den likhet i produktionsbas och produktions-
teknik som finns mellan 1700-talets arbetsår och det förhistoriska (vikingatida).95 

Ytterligare en som beräknat storleken på normalhushållet under medeltiden 
är Tore Iversen. Han uppskattar med utgångspunkt i mantalsberäkningar under 
1660-talet på gårdar i Norge att detta utgjordes av 6 personer.96 Detta stämmer 
väl överens med storleken på genomsnittshushållet i det tidigmedeltida franska 
klostret S:t Germains jordegendomar som var 5,79 personer. 

Arbetsorganisation 
De fiskare som kom till fiskelägena i utskärgårdarna var organiserade i båtlag. 
Dessa skiftade i storlek men båtlag bestående av två personer var vanliga från sen 
medeltid och framåt då det gäller den typ av fiske som bedrevs i Södermanlands 
yttre skärgård.97 Med tanke på den långsamma utvecklingen över tid vad be-
träffar fiskeredskap och båtar finns det inget som talar för att båtlagen hade 
annan storlek tidigare under historien. Även byggnadernas storlek talar för att 
båtlagen inte bestod av fler än två personer. Tomtningarna är inte större än 
senare tiders bostäder vid utskärgårdens fiskelägen och dessa var lagom för 
endast ett fåtal individer. 

Men hur kunde hushållet avsätta arbetskraft till utskärsfisket? I ett redistri-
butivt system fungerade det genom att fiskarna i utbyte mot fisk försörjdes med 
de förnödenheter de inte kunde skaffa själva. För ett storhushåll kunde det vara 
relativt enkelt att avsätta arbetskraft för en tids fiske i utskärgården. Men hur 
fungerade detta för det mindre normalhushållet? Under sen medeltid och tidig-
modern tid var utskärsfisket en viktig näring för många av kustens bönder.98 För 
dessa var det emellertid viktigt att anpassa fisket till jordbruket. Fisket fick skötas 
under perioder då detta inte krävde så mycket arbete. Ibland ledde det till 
konflikter med andra grupper. I ett brev från 1639 klagade till exempel Singö-
bönderna över borgarfiskarnas framfart på fiskeskären.99  Då bönderna vid mid-
sommartid (alltså efter slåttern) kom ut till sina fisken vid Gåsesten och Måse-
sten hade borgarna redan lagt beslag på fiskeplatserna. 

                                   
95 Magnusson 1986, s. 385f. 
96 Iversen 1994, s199. 
97 T.ex. Granlund 1956, s. 149. 
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Utskärsfisket passades alltså in i bondens arbetsår. Det var inte ovanligt i den 
svenska bondenäringen att delar av hushållet arbetade utanför hemmet under 
delar av året. Både Gert Magnusson och Eva Svensson har beskrivit detta i sina 
arbeten om utmarksnäringarna i Jämtland och Värmland. Både järnframställ-
ning och fäboddrift krävde frånvaro från gården under längre eller kortare 
perioder. Detta är verksamheter som, precis som utskärsfiske av den typ vi ser 
spår av i den södermanländska utskärgården, ser ut att etableras (eller åtmin-
stone få ett kraftigt uppsving) under vikingatid eller tiden strax innan.100 

Det finns dock skäl att ifrågasätta omfattningen av det normala kustbonde-
hushållets delaktighet i utskärsfisket under vikingatid. Anders Broberg har redo-
visat en osteologisk analys från de arkeologiska undersökningarna vid den 
vikingatida gården Lingnåre, belägen vid den norduppländska kusten. Att döma 
av analysen utgjorde de fiskarter som företrädesvis fiskades i utskärgården – 
strömming och torsk – endast en liten del av det sammanlagda fiskbensmate-
rialet.101 Då det gäller fiskbenen från undersökningarna av den medeltida gården 
Lingnåre är det emellertid tvärt om. Ben från fiskar som företrädesvis fångas i 
utskärgården dominerar.102 Detta resultat motsägs inte av andra uppgifter om var 
utskärsfiskarna kom ifrån under medeltiden och tidigmodern tid.103  

Utskärsfisket som utmarksresurs 
Hur relaterar man resonemanget ovan till utskärsfisket i det vikingatida och 
medeltida Södermanland? Jag har tidigare konstaterat att detta alltid har haft en 
stark koppling till marknaden för dagligvaror. Dateringarna från utskärsfiske-
lägen utmed Östersjöns västra kust stämde bra med en modell för utvecklingen 
av denna marknad. De äldsta dateringarna från Kalmarsundsområdet överens-
stämmer med tiden för etableringen av marknadsplatser i området. Det uppstod 
ett behov av marknader för dagligvaror på grund av att den grupp människor i 
samhället som inte var direkt inblandad i livsmedelsproduktionen blev allt 
större. Vidare överensstämde uppfattningen om tiden för etablering av de äldsta 
utskärsfiskelägena i Södermanland bra med tiden för den urbana utvecklingen i 
Mälardalen. Den här ekonomiska modellen stämmer väl överens med uppfatt-
ningen om utskärsfiskets roll som den beskrivs i skriftliga källor från sen medel-
tid och efterreformatorisk tid. Resultaten från de senaste tio årens under-
sökningar i Södermanlands yttre skärgård pekar emellertid i annan riktning. De 
äldsta fiskelägena i detta område dateras till den äldre vikingatiden eller 
perioden före, alltså innan marknaden för dagligvaror uppträdde på scenen.  

                                   
100 Magnusson 1986, s. 297ff; Svensson 1998 s. 156ff. 
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De äldsta dateringarna från utskärgårdens fiskelägen är samtida med de 
äldsta dateringarna från röjning av mark för odling i den inre skärgården inom 
samma område. Dateringarna stämmer också bra med en gällande uppfattning 
om tiden för en allmän expansionsfas i samhället.104 Det är också till den här 
tiden man  vill förlägga en begynnande resursutvinning i det som var utmark för 
den befolkning som bebodde de centrala delarna av den yngre järnålderns 
bygder. Till exempel redovisar både Eva Svensson och Gert Magnusson en kraftig 
ökning av utmarksaktiviteter i Värmland och Jämtland under den här tiden.105 

Det faktum att många av de äldsta tomtningarna ligger i grupper talar för att 
utskärsfisket varit en inte obetydlig del i denna utmarksekonomi. Tolkningen är 
att utskärsfisket redan från början bedrevs i en sådan omfattning att det liksom 
under senare tider förekom viss konkurrens om fiskeplatserna. Detta skulle i 
sådana fall i likhet med vad vi tack vare skriftligt källmaterial vet om senare tider, 
även tidigare ha krävt någon form av organisation för fisket. 

Avslutning 
En rimlig tanke är att det fiske som bedrevs från de äldsta utskärsfiskelägena i 
den södermanländska utskärgården uppstått inom ramen för en storgårds-
ekonomi liknande den som Johan Berg beskrivit för östra Mellansverige och som 
Odner och Iversen har beskrivit som en modell för det norska samhället under 
yngre järnålder. Till en gård belägen i någon av järnåldersbygderna i det inre av 
Södermanlands kustland hörde rättigheter att nyttja utmarken, bland annat för 
bete, fodertäkt och fiske. Det är möjligt att utmarken först var tillgänglig för var 
och en men att nyttjanderätten senast under loppet av yngre järnålder kom att 
regleras mer och mer. Vad beträffar utskärsfisket finns det tecken som tyder på 
att det redan tidigt fanns en viss konkurrens om fiskeplatserna. 

Till en början bedrevs all verksamhet utifrån en geografisk punkt, gården. 
Under sommarhalvåret skickades folk till innerskärgården för fädrift och till 
ytterskärgården på fiske. Det kunde vara familjemedlemmar, fria husmän eller 
trälar. Så småningom, under loppet av tidig medeltid, blev platsen för det exten-
sivt bedrivna jordbruket fast och brukaren blev arrendebonde. Utskärsfiskeläget 
fick emellertid ingen bofast befolkning under loppet av medeltiden. 

Med början i sen vikingatid, etablerades en marknad för dagligvaror. Detta 
sammanföll i tiden ungefär med att förhållandet mellan godsägare och brukare 
övergick från att grundas på personliga relationer till att bygga på kontrakt.106 
Upplösningen av de starka personliga band som funnits mellan jordägare och 
gårdsfolk kan mycket väl ha påverkat den sociala strukturen på fiskeläget. Det 
kan ha varit under den här tiden som det började bli möjligt att bedriva fiske för 
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andra än enbart gårdsfolket som tillhörde fiskelägets ägare. Mot en avgift eller 
del i fångsten kunde i princip vem som helst fiska på de fiskeplatser som till-
hörde ett bestämt fiskeläge. Det kunde vara fria bönder eller borgare från stä-
derna. Den fångade fisken såldes på marknaden. 

Själva fisket förändrades emellertid inte. Man fångade samma typ av fisk med 
samma metoder under samma tider på året, århundrade efter århundrade. Man 
utnyttjade samma fiskeläge och bodde i samma typ av enkla bostäder. Strand-
förskjutningen innebar emellertid att man tvingades till att flytta fiskeläget om 
hamnviken grundade upp och med tiden blev bostäderna något bekvämare. I 
stora drag förblev emellertid den yttre strukturen i fisket densamma även om 
samhället i övrigt genomgick omfattande förändringar. Denna typ av utskärs-
fiske upphörde först vid båtmotorernas införande och det moderna fiskets 
uppkomst under 1900-talet. Fiskelägena förlorade sin funktion i hushållningen 
och blev under 1900-talets andra hälft pittoreska rekreationsplatser för stressade 
stadsbor. 
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Rågön – En bebyggelsehistorisk studie i 
Södermanlands skärgård 

Peter Norman & Bengt Windelhed 
 
Under hösten 2005 genomfördes en bebyggelsehistorisk studie på Rågön i Tyst-
berga socken i Södermanland. Studien var baserad på geografiska och arkeo-
logiska undersökningar som syftade till att beskriva och förklara bebyggelse-
utvecklingen på ön. En rapport över studien,1 skrevs innan vi hade tillgång till de 
C14-dateringar och analyser av miljöprover från fältarbetet som redovisas 
nedan. Inledningsvis sammanfattar vi emellertid de kunskapsmässiga förutsätt-
ningarna inför studien. Vi avslutar med att tolka bebyggelseutvecklingen på 
Rågön utifrån undersökningsresultaten samt att sätta in dessa tolkningar i en 
bredare analys av den regionala bebyggelsehistorien.  

Bebyggelsehistorisk bakgrund 
Rågön ligger i det inre av skärgården i Tystberga socken i södermanländska 
Rönö härad. Den är den största ön i Nyköpings skärgård. Terrängen är i huvud-
sak bergig och mellan bergknallarna ligger skogsbeväxta sankmarker, vilket ger 
ett tämligen ofruktsamt och otillgängligt intryck. Den nordligaste delen av ön 
har dock ett avvikande utseende med sammanhängande åkrar och betesmarker. 
Här finns också gården Rågö, idag öns enda bebyggelse, bestående av två bo-
ningshus, ladugård, stallbyggnader och fiskebodar (fig 1). 

På öns norra udde finns dessutom bebyggelselämningar som vid vårt första 
besök föreföll vara betydligt äldre än den bebyggelse med namnet Eriksberg som 
är markerad på Ekonomiska kartan från 1958. Vid Eriksberg låg 1958 ett hus 
som byggdes vid mitten av 1940-talet som bostad för skogsarbetare. Senare kom 
huset att användas som sommarstuga, innan det brann ner på 1980-talet. Idag är 
endast syllstenarna till detta hus bevarade. I omedelbar närhet finns äldre bebyg-
gelselämningar, bestående av husgrunder, terrasser och fossila åkrar. De ligger 
på en yta som är drygt en hektar stor, dels i en sluttning mot Rågösundet i väster, 

                                   
1 Norman & Windelhed 2008, s. 139ff. Där finns också översiktliga kartor relevanta även för 
denna artikel. Norman 2008, s. 295ff; Windelhed 2008, s. 311ff. 
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dels i sydostsluttningen mot dagens åkermark. Mot öster och norr har lämning-
arna skydd av bergspartier. 

Fig 1. Rågön enligt Ekonomiska kartan från 1958. 

 
På kartan är de sex geografiska schakten markerade, läget för markprofilen vid Rågö,2 det 
arkeologiska undersökningsområdet och Botvidskorset. Skala: 20 procent av originalet, det vill 
säga skala 1:50 000. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1244. 
 
Lämningarna vid Eriksberg är de enda äldre bebyggelselämningar som påträffats 
på ön3 och det har väckt ett antal frågor om bebyggelsehistorien på Rågön. Att 
döma av kamerala uppgifter från 1500-talet och kartuppgifter från slutet av 
1600-talet, början av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900, har det funnits ett 
hemman på Rågön. Gården kan dock ha varit ”sambrukad” av två brukare 1697–
1706 och 1727–1795.4 Två diplom från 1383 ger dessutom intressanta uppgifter 
som antyder att det funnits två tidiga bebyggelseenheter. Det året bytte nämligen 
Bo Jonsson Grip till sig två egendomar på Rågön.5 Det var dels ett torp, som han 
bytte till sig av Nils Gädda, dels ett ”gods” taxerat till sex penningar, som lämna-
des i utbyte av Finvid Finvidsson (Frössviksätten). Om vi utgår ifrån att den 
nuvarande gården Rågö legat på samma plats sedan medeltiden och är den ena 
av de egendomar som omnämndes 1383, blir den naturliga frågan om de på-

                                   
2 Norman & Windelhed 2008, s. 152 figur 6. 
3 Olsson 1997, s. 12ff. 
4 Rågö uå, stencil. 
5 Janzon 2006, s. 297. 
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träffade bebyggelselämningarna vid Eriksberg kan vara resterna efter bebyg-
gelsen till den andra egendomen. 

Till förförståelsen ska även fogas legenden om den helige Botvid, en dansk 
seglingsbeskrivning från omkring år 1300 och ett eventuellt skeppsvarv från 
1700-talet. 

Enligt legenden skall den helige Botvid ha blivit ihjälslagen av sin dräng på 
Rågön under en resa från fastlandet till Gotland år 1120. Till traditionen om 
denna händelse på ön anknyter en grotta, det så kallade Bodvidskorset och en 
källa6 (fig 1). Rågön är dessutom omnämnd hela tre gånger i det så kallade 
”Danska Itinerariet”, en seglingsbeskrivning för vattenvägen mellan Danmark 
och Estland. Den förefaller ha nedtecknats kring år 1300 och innehåller cirka 100 
ortnamn utmed kusten från Blekinge till Stockholms norra skärgård, vidare över 
Ålands och Nylands skärgårdar till norra Estland och nuvarande Tallinn. Till 
sist, på andra sidan Rågösundet skall det enligt lokal tradition ha legat ett 
skeppsvarv. Om denna verksamhet vittnar, förutom några vrak och ett ortnamn, 
också några ristningar från 1700-talet.7  

Dessa förhållanden bidrog starkt till att Rågön valdes som undersöknings-
lokal för en djupare studie av bebyggelsens utveckling i Södermanlands skärgård. 
Ön uppvisar många typiska drag för denna skärgård, vilket också var viktiga 
kriterier vid  valet av studieobjekt i vårt forskningsprojekt. Rågön ligger nära 
kusten, är relativt stor och saknar större odlingsbara områden över 5 meter över 
havet. Större delen av öns sentida åkermark ligger lägre än fyra meter över havet. 
Att ön dessutom saknar förhistoriska gravar, stöder också hypotesen att ön inte 
började användas av en bofast lantbrukande befolkning förrän tidigast efter 
vikingatid. I detta perspektiv avser således studien på Rågön att ge kunskap om 
ett kolonisationsförlopp i Östersjöns västra kustområde. 

I Södermanland ger skriftliga källor och ortnamn stöd för uppfattningen att 
stora delar av de mindre bördiga områdena utanför järnålderns bygder, bland 
annat skärgården, koloniserades under loppet av medeltiden.8 Medeltida diplom 
och kamerala källor från 1500-talet antyder att denna ”nya” bebyggelse till 
största delen utgjordes av ensamgårdar. Under samma tid förtätades bebyg-
gelsen i de centrala bördiga områdena. Där utvecklades ensamgårdar till byar. 
Beträffande ortnamnen förekommer byar med äldre namntyper endast i de 
bördigaste områdena ett stycke in i landet, medan bebyggelse med yngre namn 
förekommer i utkanten av eller utanför de äldre bygderna. 

Denna grovhuggna bild av kolonisationsförloppet kan förfinas något med 
analogier från andra områden. På andra håll i östra Mellansverige förefaller det 
som om marginella bygder koloniserades när mer centrala bygder var fullt ut-

                                   
6 Olsson 1997, s. 21-22, 31-33 och KL 1980 slagord Botvid. 
7 Olsson 1997, s. 24. 
8 Norman 2006. 
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nyttjade.9  Möjligen har kolonisationen skett etappvis från yngre järnålderns byg-
der i östra Mellansverige, bland annat till områden i norr och nordväst.10  

Det finns antydningar om att det första steget i ianspråktagandet av nya 
områden var att skogsmarken och skärgården brukades extensivt för till exempel 
bete, jakt och fiske. Först så småningom, med början i tidig medeltid, etablerades 
bofast bebyggelse i dessa områden. För kustbygden i norra Uppland visar fält-
arbeten i Barknåre by en inledande kolonisation med glest liggande ensam-
gårdar. Från dem skedde ett efterföljande extensivt gräsmarksutnyttjande (äng 
och bete) på avstånd från tidiga moderenheter. Denna markanvändning bildade 
senare en grund för markutnyttjandet bland annat till en andra generation fasta 
bebyggelser, den vikingatida bebyggelsen på Hållnäshalvön.11  

Det förefaller också som om frälset och kronan haft ett stort inflytande på 
kolonisationsförloppet i östra Södermanland. Detta mönster hade emellertid inte 
någon generell giltighet i det medeltida Sverige.12 I norra delen av landet tycks 
skattebönderna ha haft betydligt större möjligheter att hävda sig i kolonisationen 
av ”utmarken”. I Uppland ser det ut som om det förekom viss konkurrens 
mellan frälset och skattebönderna. I östra Östergötland verkar dominansen av 
frälset ha varit närmast total, medan förhållandena i vissa områden av östra 
Småland mer liknade dem i östra Södermanland. 

I östra Mellansverige har vi rätt god översiktligt kunskap om detta förlopp på 
regional och lokal nivå. Mer i detalj är kunskapen god vad gäller händelseför-
loppet i centralbygder. Däremot är detaljkunskapen svagare beträffande förlop-
pet i kust- och skärgårdsmiljöer, där vi saknar genomarbetade fältstudier. 

Vi vet inte om ovan antydda förlopp också har förekommit i andra kust- och 
skärgårdsmiljöer. Det är emellertid en rimlig tanke att kolonisationen av den 
södermanländska kusten och skärgården skett på ungefär samma sätt. Samtidigt 
tvingas vi konstatera att vi måste generalisera bebyggelsehistorien och nyttja 
analogier från andra områden för att ge en tolkning av kolonisationsfasen i det 
södermanländska kustområdet. Därför vill vi med vår studie på Rågön bidra 
med ny kunskap om förändringar av bebyggelsen och markanvändningen. 

Våra tolkningar blir dessutom användbara i jämförelsen med samtida för-
hållanden i östra delen av Östersjön, vilka ju också studeras inom ramen för 
projektet Förmoderna kustmiljöer. 

Analyser av resultat från fältarbeten 
De tolkningsförslag som presenterats ovan baseras på preliminära resultat från 
arkeologiska och geografiska fältarbeten på Rågön samt skriftliga källor och 

                                   
9 Jämför Sporrong 1985, s. 191-192. 
10 Bodvall 1959, s. 13ff, Broberg 1990, s. 136; Windelhed 1995, s. 236. 
11 Windelhed 1995, s. 250-253. 
12 Norman 2006. 
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tidigare publicerade redogörelser för bebyggelseutvecklingen i södermanländska 
kustområden under sen järnålder och medeltid. Nedan skall tolkningsförslagen 
relateras till de erhållna analyserna av C14-dateringar och miljöprover från vårt 
fältarbete på Rågön hösten 2005. Detta inleddes med en landskapsinventering 
och en kartering av odlingsspår och bebyggelselämningarna på öns norra udde. 
Fältarbetet gjorde att vi rätt tidigt formulerade hypotesen att Rågön haft två 
tidiga bebyggelser, den troligen äldsta gården Rågö och den yngre bebyggelsen 
Eriksberg. Vid Eriksberg gjordes sedan en arkeologisk utgrävning i en hus-
grundsterrass med syfte att undersöka bebyggelsens utveckling. Dessutom 
gjordes en geografisk studie i anslutning till inägomarken kring Rågö och Eriks-
berg för att undersöka den agrara markanvändningens etablering och förändring-
ar över tiden. 

De bakomliggande naturvetenskapliga analyserna av makrofossilerna (miljö-
prover) och dateringarna till både det geografiska och det arkeologiska fält-
arbetet presenteras i Bilagorna 1 och 2. Själva fältarbetet med den arkeologiska 
utgrävningen och den geografiska fältstudien samt undersökningsmetoder, har 
redovisats i en tidigare publikation.13 

Resultat från de kulturgeografiska fältarbetena 

De tre schakten vid Eriksberg 
Vid Eriksberg grävdes tre schakt i röjningsrösen vid åkerkanter till tre olikartade 
och rätt högt belägna åkrar (fig 1). Inför fältarbetet formulerades tre hypoteser 
om åkrarnas relativa kronologi utifrån åkrarnas nuvarande form, jordarts-
förhållandena, de topografiska förhållandena och att de tre åkrarna ligger helt 
nära den förmodade tidiga boplatsen vid Eriksberg. Hypotesprövningen med 
fältarbetet är viktig, både för vår tolkning av Rågön och för en mer generell 
skärgårdskunskap. De tre åkrarnas olika karaktär har principiell betydelse för att 
förstå hur uppodling i skärgårdar gått till. 

Schakt 1 intill åker B (se Windelhed 2008, bilaga 3) Miljöprov 2 innehöll bara 
obrända växtdelar från flera arter (Bilaga 1). Träkolet under stenen daterade 
brandröjningslagret till 1030–1220 AD (Bilaga 2). 

För att datera åker A placerades Schakt 3 i ett röjningsröse cirka 4 meter norr 
om åkerkanten (se Windelhed 2008, bilaga 3). Miljöprovet och kolprovet togs i 
den äldre fossila markytan under röjningsstenarna. Kolprovet gav dateringen 
1290–1410 AD (Bilaga 2). Miljöprov 3 innehöll två brända barr, ett från gran och 
ett från en. Dessutom fanns flera obrända växt- och djurdelar (Bilaga 1). 

Schakt 2 placerades i södra delen av åker C (se Windelhed 2008, bilaga 3). I 
den fossila markytan, som var fast och utan inblandning av recent fossilt mate-

                                   
13 Norman & Windelhed 2008, s. 139ff. 
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rial, togs miljöprov 1 och kolprovet. Insamlat träkol gav dateringen 1720–1820 
(49,8 %, Bilaga 2). Miljöprov 1 innehöll tre brända granbarr (Bilaga 1).  

De tre schakten vid gården Rågö 
Vid gården Rågö har tre schakt placerats nära gårdens bebyggelse och intill 
varandra i kanten av den högst belägna delen av den åker som brukas idag. 
Etableringen av gården bör ha skett i tidig medeltid. Troligen låg bebyggelsen på 
samma plats som nu (fig 1). Kring den rätt högt belägna bebyggelsen låg små 
åkrar och ner mot sjön fanns ängsmark, som senare har odlats upp.  

Schakt 5 (se Windelhed 2008, bilaga 3). Kolprovet gav dateringen 650–780 
(Bilaga 2). Miljöprov 5 innehöll ett bränt hasselnötskal och obrända materialet är 
harklöver och björk (Bilaga 1). 

Schakt 6 (se Windelhed 2008, bilaga 3). Kolprovet daterades till 1020–1180 
(Bilaga 2), det vill säga ungefär samtida med etableringen av markanvändning 
vid Eriksberg.  

Schakt 4 (se Windelhed 2008, bilaga 3). Kolprovet daterades till 1220–1310 
(89,9 %, Bilaga 2). Miljöprov 4 innehöll ett bränt enbarr och en obränd del av 
blåsuga (Bilaga 1). 

Tolkning av den tidiga markanvändningen på Rågön 
De tre schakten vid gården Rågö syftade främst till att så noga som möjligt ge 
information om den tidiga markanvändningen. Dess kronologi visar en vendel-
tida datering från schakt 5 (650–780) och två tidig- och högmedeltida dateringar 
i schakten 6 och 4 (1020–1180 och 1220–1310). 

Här har vi således de äldsta dateringarna av brandröjning på Rågön, men den 
skedde i en miljö som inte säkert kan beskrivas. De båda miljöproverna inne-
håller ett begränsat växtmaterial, som är både bränt och obränt. I schakten fanns 
inga synliga spår av recent inblandning och miljöproven innehåller inga in-
sekter. Båda miljöproven stöder antagandet om en brandröjning före anläg-
gandet av röjningsrösena.  

Den tidiga dateringen från schakt 5 skulle kunna tolkas som en vendeltida 
brandröjning av en öppen skog för en extensiv gräsmarksanvändning. 

25 meter från schakt 5 ligger schakt 6 som visar en brandröjning från 
omkring 1100. Den är därmed kanske 400 år yngre än den närbelägna och äldsta 
brandröjningen i området. Schakt 4 visar ytterligare en brandröjning 100 år 
senare. Miljöprovet i schakt 4 antyder att den extensiva markanvändningen an-
tydd i schakt 5 fortsatt till en uppodlingsfas kring sekelskiftet 1200. 

Vid Eriksberg visar schakt 1 en brandröjning 1030–1220, vilket gör åker B till 
den äldsta av de tre åkrarna i detta område. Det obrända växtmaterialet från 
miljöprov 2 i schakt 1 skulle, enligt analysprotokollet (Bilaga 1), kunna tolkas 
som ett recent inslag. Det förkommer inga synliga tecken på att den fossila 
markytan under röjningsstenen skulle ha fått in recent växtmaterial. Miljöprovet 
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är dock taget i det tunna gråa jordlagret (fossil markyta) under den stora 
röjningsstenen, som även innehåller träkol av hög och rimlig ålder. Att miljö-
provet dessutom inte innehåller insekter, bör tala för att växtmaterialet verkligen 
speglar vegetationen innan en brandröjning samtida med dateringen av kol-
provet. Det helt obrända växtmaterialet i miljöprovet kan representera såväl 
skog, som öppna marker, till exempel åkerkant. Miljöprovet skulle kunna antyda 
en extensiv markanvändning före brandröjningen. 

Schakt 3 visar en brandröjning från 1290–1410. Miljöprovet togs i ett sam-
manhang som gav oro för recent inblandning av organiskt material. Makro-
fossilanalysen visar både bränt och obränt växtmaterial, samt recenta insekter. De 
brända barren från gran och en ger en svag antydan om en öppen och extensivt 
nyttjad mark före brandröjningen. Åker A är den näst äldsta i området.  

Schakt 2 gav dateringen 1720–1820, vilket gör åker C till den yngsta av de tre 
undersökta åkrarna. Kolprovet är taget under en röjningssten med brandröjnings-
kol på undersidan och med kol i ett 2-3 centimeter tjockt fossilt matjordslager. 
Lagret saknar dessutom spår av recent inblandning. Det ringa växtmaterialet i 
miljöprovet, med många brända granbarr, antyder en brandröjning av skogsmark. 

En tolkning av informationen från de tre schakten stöder antagandet om en 
brandröjning före anläggandet av röjningsrösena i slänten söder om bebyggelse-
läget vid Eriksberg i tidig medeltid, kanske 1200-talet. Möjligen har detta före-
gåtts av en öppen och extensivt nyttjad mark. 

På 1700-talet har åkermarken utvidgats, bland annat åt öster (åker C). Det 
har skett genom brandröjning av skogsmark. Efteråt har denna odlingsyta 
kommit att få nya former. Kring åker C finns röjningssten som antyder en 
etappvis röjning av åkern. Dess utformning idag kan vara resultatet av även rätt 
sentida förändringar, vilket antyds av en upphittad nylonstrumpa. Tegelbiten i 
schaktet och äppelträden i åkerkanten kan vara sena bebyggelseindikationer. 

Resultat från de arkeologiska fältarbetena 

C14-dateringar och miljöanalyser till det arkeologiska fältarbetet 
Samtliga analyser gjordes på träkol och miljöprover som samlats in i det ”arkeo-
logiska” schakt som grävdes i en husgrundsterrass vid Eriksberg (se Norman 
2008, bilaga 2). Schaktet var 3 meter långt och togs upp i terrassens längdrikt-
ning, något norr om dess mitt och två meter från den västra kanten.14 Schaktet 
sträckte sig över en väst-östlig svacka i anslutning till vad som tolkats vara husets 
ingång och upp i den förhöjning vilken tolkats som en eldpall.  

Kp 3, daterat till 1670–1950, togs mellan två större stenar vilka ingått i övre 
delen av ramverket till den 5 x 3,5 meter stora förhöjningen i norra delen av den 
11,5–12 x 8,5–9 meter stora husgrundsterrassen. Dateringen av Kp 3 stämmer 

                                   
14 Se figurerna f, g, h i Norman 2008, s. 295ff. 



 
 
P E T E R  N O R M A N  &  B E N G T  W I N D E L H E D  

 52 

tidsmässigt överens med de fynd som daterats till tidigmodern tid och som 
påträffades i övre delen av det utgrävda schaktet. Fynden låg i ett lager som 
tydligt kan utskiljas från det underliggande. Gränsen mellan lagren har tolkats 
som det tidigmoderna husets golv. 

Kp 7, daterat till 1210–1300, togs i nedre delen av ett 0,2 meter tjockt melerat 
lager, beläget närmast över ett lager med sterilt morängrus söder om för-
höjningen. Det melerade lagret, och några till i samma område söder om förhöj-
ningen, verkar vara omrörda och har tolkats som massor som man fyllt terrassen 
med för att få ett jämnt golv då man byggde eller byggde om denna under tidig-
modern tid. 

Kp 8, daterat till 1010–1160, togs i en stenpackning som måste ha anlagts på 
den sluttande berggrunden, för att få en plan yta att lägga större stenar på, vilka 
tillhör ramen till förhöjningen. 

Miljöprovet MP1 togs under en flat sten i förhöjningen. I provet fanns endast 
fragment av brända granbarr. 

Miljöprovet MP2 togs i höjd med och under en av de stora stenar som ingått i 
understa delen av ramen till förhöjningen. Det innehöll brända granbarr samt 
växtdelar från rödklöver och hallon. 

Tolkningar av den arkeologiska utgrävningen 
Terrassen är grunden till ett hus. Under torven påträffades ett brunaktigt och 
fyndförande jordlager vilket tolkades som ett avsatt kulturlager. Fynden 
utgjordes främst av delar av tegelstenar och tegelflis, några spikar, skärvor av 
keramik (B – gods) och fönsterglas (grönbrunt och genomskinligt). Fyndmate-
rialet låg koncentrerat i anslutning till den rektangulära förhöjningen. Under det 
fyndförande lagret fanns flera omrörda lager som tolkades vara påförda. Dessa 
lager innehöll, till skillnad från lagret ovanför, relativt mycket sten. Annars var 
de fyndtomma. Gränsen mellan det fyndförande lagret och lagren under tolka-
des som den ursprungliga golvnivån. Den försänkning eller svacka som lagret 
bildar i profilen söder om förhöjningen ligger i linje med en svacka i terrassens 
västra kant. Då torven togs bort på detta ställe framkom stenar lagda som trapp-
steg. Tolkningen är att vi här har husets ingång och golvet innanför denna har 
trampats ner till en rännlik fördjupning, vilken syns som en svacka i sektions-
ritningen.15  

Den rektangulära förhöjningen i terrassens nordvästra hörn tolkas som en 
eldpall. Den har utgjorts av en ram av större stenar lagda i kallmur. Utrymmet 
innanför ramen har fyllts med 0,1–0,3 meter stora stenar. Högst upp har eld-
pallen klätts med tegel. Lagren under det fyndförande lagret, vilka tolkas som på-
förda, tillfördes anläggningen då man byggde terrassen. Fyndmaterialet ger totalt 
sett ett recent intryck. Både glaset och keramiken ser sena ut.16 Bland fynden 
                                   
15 Norman & Windelhed 2008, s. 304 figur g. 
16 Muntligen Lars G. Henriksson 2005-10-27. 



 
 

R Å G Ö N  –  E N  B E B Y G G E L S E H I S T O R I S K  S T U D I E  
 

 53 

finns också en kapsyl som definitivt är sen och som troligen härrör från den tid 
då terrassen användes som trädgårdsanläggning.17 Teglet är emellertid hand-
slaget och spikarna handsmidda. 

Dateringen av Kp 3 och fynden från det utgrävda schaktet i husgrunden talar 
för att hela byggnaden uppfördes under tidigmodern tid. Innehållet i miljö-
provet antyder dock att det förekommit aktiviteter på platsen innan, eftersom 
både hallon och rödklöver är växter som trivs i kväverik mark.  

Datering av träkol – Kp 7 och Kp 8 – gör det troligt att aktiviteter på platsen 
pågått från tidig medeltid eller högmedeltid. Eftersom läget är bra för en bygg-
nad är det inte osannolikt att det tidigmoderna huset byggts på resterna efter ett 
äldre hus. Det daterade träkolet som påträffades i den undre delen av det ut-
grävda schaktet i huset (Kp 7 och Kp 8) kan i sådana fall komma från detta äldre 
hus. Några säkra spår efter en äldre byggnad har emellertid inte påträffats. 
Möjligen kan den stenpackning där Kp 8 togs ha tillhört en sådan, men bara 
möjligen, eftersom Kp 8 lika gärna kan härstamma från en brandröjning som 
gjordes i samband med att stenpackningen anlades. 

Den osäkerhet som beskrivs här ger utrymme för tre olika tolkningar be-
träffande ett äldre skede. Platsen där husgrunden står har tillhört ett område där 
agrara aktiviteter pågått sedan tidig medeltid eller högmedeltid. 

 
1. Den tidigmoderna byggnaden har inte haft någon företrädare.  

2. På platsen har också funnits en bebyggelse som haft annan karaktär än den 
tidigmoderna byggnad som vi ser grunden efter idag. 

3. Den tidigmoderna byggnad som vi ser grunden efter idag har haft en 
företrädare av samma karaktär. 

Är den första eller andra tolkningen korrekt tyder det på att området vid Eriks-
berg utgjort en gård eller torp av normal typ, det vill säga en enhet i den vikinga-
tida och medeltida bebyggelseutbredning som utgått från de centrala järnålders-
bygderna. 

Är den tredje tolkningen korrekt kan platsen under tidig medeltid eller hög-
medeltid åtminstone delvis ha haft annan funktion än normalgårdens i området. 
Huset är större än ett normalt agrart bostadshus från den tiden. Kanske har dess 
funktion varit av en karaktär som antyds ovan, det vill säga primärt icke-agrar. 
Det skulle kunna ha varit länkat till en storman, till Botvidslegenden på platsen 
eller haft betydelse för sjöfarten under tidig medeltid/högmedeltid. Det finns 
dock endast mycket vaga konkreta belägg i form av fynd eller konstruktions-
detaljer för tolkning 3. 

                                   
17 Norman 2008, s. 295ff. 
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Rågön tolkad med det geografiska och arkeologiska fältarbetet 
Vårt fältarbete har syftat till att länka Rågöns bebyggelsehistoria till den regio-
nala bebyggelsehistorien. Denna visar en spridning av den agrara bebyggelsen i 
Södermanland från en tidig etablering i centralbygder till allt mer marginella om-
råden i kustbygder och skärgårdar under sen yngre järnålder och tidig medeltid. 

I det sammanhanget har vårt intresse för Rågön varit att utveckla kunskap 
om när och hur kolonisationen och förändringar av agrarsamhället gick till på 
en ö som ligger i en regionalt sett sent etablerad marginalbygd helt nära den 
sörmländska kusten. Undersökningen på Rågön har därför riktats mot att med 
skriftliga källmaterial och fältstudier datera och karakterisera bebyggelsen och 
markanvändningen. Sådana tolkningar leder sedan till tolkningar av vilken 
social ställning de första bofasta hade på Rågön, framförallt om de var själv-
ständiga bönder eller om de var personer inordnade i någon form av specialise-
rad ekonomi, styrd till exempel av ett frälsegods.  

En viss möjlighet att bedöma detta finns i att söka rekonstruera mark-
användningen och därigenom tolka den tidiga agrara ekonomin på Rågön.  

De äldsta skriftliga beläggen för bebyggelse på Rågön är de båda dokumenten 
från 1383 som beskriver två ägobyten på ön, dels ett torp, dels ett ”gods” taxerat 
till sex penningar. De geografiska och arkeologiska undersökningarna måste 
emellertid tolkas som att det funnits bebyggelse på ön långt tidigare. 

Det är mycket möjligt att en första röjning för agrara aktiviteter gjordes redan 
under vendeltid. Träkol från ett brandröjningslager under ett röjningsröse nära 
gården Rågö, har C14-daterats till 650–780. Tolkningen av makrofossiler i miljö-
prov från samma lager ger en svag indikation på att det där förekommit ängsbruk. 

Här uppvisar således Rågön likheter med det ovan beskrivna etablerings-
skedet i Barknåre, karakteriserat av just en extensiv gräsmarksanvändning innan 
en efterföljande uppodling. 

De naturvetenskapliga analyserna ger starkare stöd för tolkningen om en 
expansiv agrar fas under tidig- eller högmedeltid. Tre C14-dateringar av brand-
röjningskol, två från röjningsrösen i närheten av gården Rågö och ett från ett 
röjningsröse vid Eriksberg, visar att detta är från perioden 1020–1310. Resultaten 
från analysen av miljöprover från tre av dessa röjningsrösen ger emellertid inga 
entydiga besked om markanvändningen innan röjningen. Träkol från ett brand-
röjningslager under ytterligare ett röjningsröse vid Eriksberg har C14-daterats till 
1290–1410, vilket antyder ytterligare expansion av jordbruksmark. 

Träkol från två platser i det schakt som grävdes ut i husgrunden vid Eriksberg 
har daterats till 1010–1300. Fyndomständigheterna gör att det daterade kolet 
troligen inte kan knytas till den undersökta husgrunden. Istället kan kolet här-
stamma från aktiviteter som försiggått på platsen innan man byggde huset eller 
så har det kommit dit med de fyllnadsmassor som varit nödvändiga för bygget. 
Eventuella fyllnadsmassor har sannolikt tagits någonstans i närheten. 
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Förutom dateringarna indikerar även spår efter ytterligare byggnader i hus-
grundens omedelbara närhet samt arronderingen av åkermarken att det funnits 
en bebyggelseenhet även vid Eriksberg under tidig medeltid och högmedeltid. 
Möjligen har gården Rågö etablerats kort tid före Eriksberg. Uppfattningen om 
två bebyggelseenheter under tidig medeltid och högmedeltid har också stöd i det 
faktum att den del av Rågön där Eriksberg ligger i det närmaste var avsnörd från 
resten av ön under äldsta medeltid. Landhöjningen i området har varit 3-4 meter 
under de senaste 1 000 åren och området mellan gården Rågö och Eriksberg 
ligger tämligen lågt. 

Skälet till att det senare under medeltiden och under tidigmodern tid endast 
talas om en fastighet på Rågön kan mycket väl vara att det torp och det gods som 
omtalas i byteshandlingarna 1383 slagits samman. Det sannolika är att den 
fastighet som tycks ha haft den minsta åkermarken, det vill säga Eriksberg, har 
fått ingå i den större fastigheten Rågö. 

Eftersom den mesta åkermarken på ön ligger lågt är det med hänsyn till 
landhöjningen dessutom osannolikt att någon bofast befolkning bedrivit jord-
bruk på ön innan vikingatidens slut. Detta har också stöd i det faktum att ön 
saknar gravar från den tiden. 

Den undersökta husgrunden dateras genom fynden till tidigmodern tid. 
Samtliga fynd påträffades i husgrundens övre lager. Uppfattningen om att huset 
är från 1600- eller 1700-talen styrks av en C14-datering till 1670–1950. Date-
ringen är gjord på träkol som påträffades mellan två större stenar i ramen till en 
eldpall i huset. Avsaknaden av husmarkering på äldre kartor och förekomsten av en 
stubbe efter en gran som var omkring 100 år gammal då den höggs ner på 1970-talet, 
visar dessutom att huset inte kan ha existerat senare än omkring år 1800. 

1600- och 1700-talen kan ha utgjort ytterligare en expansiv period i Rågöns 
historia. Träkol från ett brandröjningslager under ett röjningsröse i närheten av 
Eriksberg dateras till 1720–1820, vilket tyder på att intilliggande åker togs upp 
då. Det finns emellertid inga belägg för att denna agrara expansion kan knytas 
till Eriksberg. Huset vid Eriksberg bör ha haft annat än en agrar funktion, vilket 
också styrks av dess utseende. Storleken på både husgrund och eldpall avviker 
från det normala för ett agrart bostadshus vid den aktuella tiden. 

Rågöns bebyggelsehistoria kan sammanfattas enligt följande: 
Det finns svaga indikationer på en extensiv agrar etablering på ön under 

vendeltid. 
Det finns starka indikationer på en bofast agrar utveckling under tidig 

medeltid eller högmedeltid både där gården Rågö ligger i dag och vid Eriksberg. 
Från 1500-talet och framåt har det bara funnits en agrar enhet på Rågön. 
Informationen från fältarbetet vid Eriksberg ger några intressanta perspektiv 

på bebyggelsehistorien på Rågön. Vid gården Rågö har naturförutsättningarna 
varit så pass goda att den agrara verksamheten kunnat pågå till långt in på 1900-
talet. Vid Eriksberg har det i princip funnits samma naturförutsättningar. Den 



 
 
P E T E R  N O R M A N  &  B E N G T  W I N D E L H E D  

 56 

tidiga bebyggelsen vid Eriksberg har från ett boplatsläge i krönläge närhet till 
havet och odlingsbar mark.  Naturförutsättningarna har emellertid varit sämre 
än gårdsgrannens i väster. Särskilt förutsättningarna för odling har  varit otill-
räckliga för en mer långsiktigt självförsörjande bosättning. Efter ett kortvarigt 
inledningsskede verkar bosättning vid gården Rågö tagit över markresurserna 
kring Eriksberg.  

De tre undersökta åkrarna vid Eriksberg har här tolkats på ett sätt som inte 
kunde förutses innan utgrävningarna. De undersökta åkrarna hade ju olika 
karaktär och fältarbetet kom att ge olika historiker för dem.18 Det är intressant 
också i ett mer generellt perspektiv. Den äldsta åkern (här åker B) ligger nära 
bosättningen. Dessutom ligger den högt i terrängen på en dränerad sydsluttning 
och omgiven av mycket röjningssten. Åkermarken har efterhand tagits upp på 
lägre partier, först på områden med plats för större odlingsareal (här åker A) och 
senare på omgivande mindre områden (här åker B). Dessa erfarenheter kan 
nyttjas för att ge större förståelse för hur åkermark vuxit fram i skärgårdar. Detta 
bör nya undersökningar arbeta vidare med. 

Den erhållna bebyggelsehistoriska kunskapen om Rågön ger avslutningsvis 
flera intressanta möjligheter att placera öns bönder i olika aktörsperspektiv. En 
intressant fråga är också vem som tog initiativet till etableringen av bosättningen 
på Rågön. Den svåra frågan kan förenklas till om det var 1) en enskild bonde-
familj eller 2) en storman som initierade kolonisationen? Frågan om initiativet 
är viktig, för det första för att öka förståelsen för den ovan antydda bebyggelse-
historien för Södermanland, för det andra för kunskapen om förändringar i 
kustområdet.  

Frågan är självklart svår att besvara, men kan med våra nuvarande kunskaper 
utgå ifrån kännedom om när den fasta bosättningen etablerades på Rågön och 
bebyggelsemönstret i omlandet vid tiden för etableringen. Dessutom bör känne-
dom om den tidiga markanvändningen antyda vilken ekonomi man valde. Här 
gäller det även att tolka varför kolonisationen på ön skedde, hur den tidiga 
agrara försörjningen var organiserad. 

Vår tolkning av fältinformationen från den nuvarande gården Rågö är att en 
vendeltida extensiv markanvändning någon gång under första delen av medel-
tiden övergick i en fast och självförsörjande bosättning. Den röjde mark för 
åkerbruk och det är rimligt att dess ekonomi vilade på både odling och boskaps-
skötsel. 

Denna tolkning innebär att det vendeltida markutnyttjandet här på Rågön 
följer det utvecklingsmönster som vi kunde förvänta utifrån den mer generellt 
uppbyggda tolkningen av kolonisationen av den södermanländska kusten (se 
ovan). Ett sådant förlopp kan tolkas som en del i en kolonisationsprocess styrd 
av en storman eller som ett initiativ av en enskild bondefamilj med behov av att 

                                   
18 Jfr. Windelhed 2008, s. 313f. 
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ta upp mark en bit bort på en närbelägen ö. Den första tolkningen har stöd i den 
omlandsanalys som bygger på fornlämningsbilden i östra Södermanland och 
som antyder förekomsten av godskomplex under yngre järnålder.19 Den andra 
tolkningen har stöd i den analys av bebyggelseutvecklingen i Mälardalens 
marginalområden som gjorts av norra Upplandskusten och som visar en bebyg-
gelseexpansion initierat av ett fritt bondekollektiv.20 

I förlängningen bör tolkningen relateras till utnyttjandet av resurserna utan-
för det traditionella jordbruket. Normalt har ju till exempel fiske, säljakt och 
fågelfångst alltid varit viktiga näringar för skärgårdshushållet. Hur detta resurs-
utnyttjande såg ut på just Rågön har den här mycket begränsade undersökningen 
emellertid inte gett några besked om, vilket heller inte har varit något syfte.  
 

                                   
19 Norman 2006, s. 47ff och Norman 2008. 
20 Windelhed 1995. 
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Klimat och skördar ca 1530–1820 

Sven Lilja 
 
Samhällets beroende av klimatet har dominerat relationen mellan människa och 
natur i många millennier, och det beroendet var kanske aldrig större än i det för-
moderna agrarsamhället. ”I alla agrarsamhällen jorden runt”, säger miljöhisto-
rikern Clive Ponting, ”var utfallet av skördarna av avgörande betydelse. En dålig 
skörd var en olycka men två i följd kunde leda till katastrof.” Och han fortsätter. 
”Den viktigaste inverkan på skörderesultaten och därför också på samhället, 
hade vädret.”1  

Med den agrara ekonomin skapades att nytt samhälle, som var i behov av 
stark förutsägbarhet när det gäller klimatet och vädret. Hela samhällen kunde 
hamna i fara och hotas av hungersnöd om dessa två naturvariabler slog över i 
extrema och oförutsägbara förhållanden. Agrarsamhällets själva existens var 
klimat- och väderkänsligt. Trots detta är det egentligen inte förrän på senare tid 
som klimatfaktorn har lyfts fram som en viktig variabel bakom historisk för-
ändring. Klimat och väder har oftast spelat statistens roll i historiens stora 
drama; ibland som en nödvändig förutsättning för historien, mera sällan som en 
tillräcklig förutsättning.  

Sedan en tid tillbaka är situationen helt annorlunda. Relationen mellan män-
niska och klimat befinner sig i själva stormcentrum av den vetenskapliga diskus-
sionen, och frågan är vad som påverkar vad. I dagens klimatdiskurs står män-
niskans påverkan på det globala klimatet i fokus.2 Det är en historiskt ny situation 
i en lång samhällsutveckling som tidigare präglats av det omvända förhållandet.  

Den moraliskt laddade frågan om människans eventuella inverkan på den 
pågående globala uppvärmningen har inspirerat och provocerat många forskare 
till omfattande undersökningar i historisk klimatologi. Nya metoder och nya 
datorsimuleringar har byggts under av en växande datamängd hämtad från ett 
                                   
1 Ponting 2007, s. 97. (min övers.) 
2 Jag vill tacka prof. em. Wibjörn Karlén för värdefulla litteraturtips och synpunkter på en 
tidig version av denna artikel. Mitt tack går också till Johan Söderberg et al, Lennart Anders-
son Palm och Daniel Larsson samt Daniel Hansson och Anders Omstedt för generöst till-
handahållande av opublicerade data. Ett särskilt tack går till deltagarna vid det inspirerande 
seminariet 2007-02-27 på Stockholms universitets historiska institution. Jag vill också tacka 
Kenneth Awebro och Fredrik Charpentier Ljungqvist för värdefulla synpunkter på den här 
artikeln. Ansvaret för eventuella kvarstående fel, tveksamheter eller kontroversiella tolkningar 
ligger helt på författaren.  
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numera världsomfattande nätverk av observationsstationer. Detta har om-
vandlat och fördjupat våra kunskaper om klimatet och skapat en aura av tillför-
litlighet åt dagens klimatprognoser. Men fortfarande står vi inför obesvarade 
frågor. En av dem gäller klimatets och vädrets inverkan på människans levnads-
villkor. Detta är den kanske viktigaste frågan bakom dagens debatt om den 
globala uppvärmningen. Men det är också en fråga som är relevant utifrån ett 
historiskt perspektiv. 

Frågeställningar 
I den här artikeln gör jag ett försök att analysera och diskutera klimat och väder i 
förhållande till den jordbrukande människan. Studien är geografiskt inriktad på 
central-östra Sverige och Östersjöområdet i stort och kronologiskt på tidig-
modern tid. Den är ett försök att diskutera tre grundläggande frågor rörande 
sambandet klimat-skördar. 

 
• Kan klimatfaktorn ha spelat en roll för den långsiktiga utvecklingen 

av spannmålsproduktionen? 
• Hur ofta och när inträffade missväxter och svaga skördar som 

orsakats av klimat- och/eller väderförhållanden? 
• Hur påverkades samhället, främst befolkningsutvecklingen, av de 

långperiodiska klimatprocesserna och de kortperiodiska skörde-
växlingarna? 

Analysen av de sociala konsekvenserna av skördeutfallen kommer i första hand 
att inriktas på befolkningsutvecklingen och demografiska faktorer. Det grund-
läggande syftet blir där att försöka fastställa eventuella samband mellan klimat-
kriser, skördekriser och dödlighetskriser. 

Några begrepp 

Klimatkriser – vad är det? 
Jag kommer i den här artikeln att använda mig av några olika krisbegrepp. 
Grunden för artikelns problemställning är begreppet klimatkris. Med det menar 
jag en klimatsituation som orsakar någon form av samhällskris, vilket här främst 
innebär felslagna skördar med allvarliga sociala konsekvenser.  

Undersökningar kring 1690-talets mortalitetskriser har ofta framhållit vädret 
som den främsta orsaken till dåliga skördar, hungersnöd och överdödlighet. De 
nedgångar i tiondebetalningarna man kan se åren runt 1600 kan tolkas som 
effekter av en klimatkris.3 Men sambandet klimat-samhälle är komplicerat. Man 
kan inte förutsätta en enkel kausalslinga från temperaturvariationer till exempel-
vis skördeutfallet. Hur ska vi då definiera en klimatkris?  
                                   
3 Lilja 2006 och Lilja 2008 och där anförd litteratur. 



 
 

K L I M A T  O C H  S K Ö R D A R  
 

 61 

I modernt språkbruk är krisbegreppet laddat med ett moraliskt menings-
innehåll. En ”kris” är något som drabbar samhällen och människor; den är ur 
mänsklig synpunkt något negativt, ett hot eller ett misslyckande. Däremot är det 
tveksamt om krisbegreppet egentligen är tillämpbart på rena naturfenomen. 
Naturen genomgår ofta starka svängningar som kan leda till massdöd av livsfor-
mer. Detta är en del av existensbetingelsernas och evolutionens utfallsrum, som 
visserligen kan beskrivas som kriser för arter men som saknar moralisk mening. 
Bara människan och samhället kan drabbas av eller skapa en ”kris”, därför att 
bara människan och samhället bär på föreställningar om gott och ont och har 
förväntningar i form av hopp eller hotbilder inför framtiden. En klimatkris är 
därför inte en kris för klimatet i sig. Den bör istället ses som en extrem och 
oväntad klimatförändring med kraft att allvarligt försämra människans eller 
samhällets existensvillkor.4 

Det andra centrala begreppet i den här artikeln är begreppet skördekris. En 
skördekris innebär felslagna skördar i så stor kronologisk och/eller geografisk 
omfattning att den orsakar en samhällskris, exempelvis överdödlighet eller 
socialt våld. Även om effekten kan bli en skördekris är en sådan inte detsamma 
som en klimatkris. Skördar kan slå fel av ett antal andra orsaker än klimat- och 
väderförhållanden. Detta innebär en metodologisk komplikation i den här 
undersökningen eftersom iakttagna skördekriser inte alltid behöver vara orsaka-
de av väder eller klimat.  

Det tredje centrala krisbegreppet i studien, mortalitetskrisen, innebär kraftig 
överdödlighet i förhållande till den normala balansen mellan födelse- och döds-
tal. Liksom skördekriser behöver mortalitetskriser inte ha något samband med 
klimat eller väder. Överdödlighet kan lika väl orsakas av krig och epidemier, två 
andra stora gissel i det förmoderna samhället. Tolkningen av sambandet mellan 
klimat, skördar och dödlighet kompliceras dessutom av att vissa epidemiska 
sjukdomar var nära kopplade till undernäring. 

Produktionstak och anpassningsstrategier 
Utöver de nämnda tre krisbegreppen kommer jag även att använda två begrepp 
anpassade till en mer strukturell och långperiodisk tidsskala. En av artikelns 
studier behandlar spannmålsproduktionens omfattning i förhållande till befolk-
ningsutvecklingen på längre sikt. För att hantera sambandet mellan dessa två 
strukturvariabler kommer jag att använda begreppen produktionstak och anpass-
ningsstrategier.  

Med produktionstak menar jag den produktionsnivå som är möjlig inom ett 
givet agrart produktionssystem. Ytterst handlar en sådan situation oftast om att 

                                   
4 Därmed inte sagt att all naturförändring saknar moralisk innebörd. Det är rimligt att 
beskriva vissa former av människoskapade naturförändringar som kriser för naturen. Men en 
sådan beskrivning har med nödvändighet en antropocentrisk etisk utgångspunkt. Beträffande 
olika krisbegrepp se även Lilja 2008, s. 1, not 3. 
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produktionsmetoderna och produktionens omfattning har nått gränsen för vad 
naturens ekologiska kapacitet kan klara. Det innebär inte att en stagnerande pro-
duktion alltid betyder att produktionen slagit i det ekologiska produktionstaket, 
men ofta misstänker historiker att bakslag i agrar produktion har fallande margi-
nalavkastning som ytterst orsak.5 

Bakom denna problematik ligger ett större vetenskapligt problem om vill-
koren för demografisk utveckling i mänsklighetens historia. I en ”malthusiansk” 
tolkning leder konstant befolkningstillväxt till att produktionstaket överskrids 
och samhället drabbas av en omfattande överdödlighet. Den motsatta tolkningen 
lägger tonvikten vid människans uppfinningsrikedom och förmåga att över-
skrida produktionstak. I det mycket långa tidsperspektivet går det sannolikt att 
belägga båda typerna av situationer, men idag dominerar tolkningar som lägger 
tonvikten vid samhällens överskridande kapacitet. I den här artikeln diskuterar 
jag detta med utgångspunkt i begreppet anpassningsstrategi. Jag kommer att in-
tressera mig för om ett produktionstak uppnåtts och hur det i så fall överskreds. 

Faktorer som påverkar skördar 
Eftersom syftet med den här artikeln är att studera klimatets och vädrets effekter 
på skördarna kommer diskussionen att koncentreras på denna problematik, men 
även andra faktorer har som nämnts påverkat skördeutfallen. Det är omvittnat 
svårt att särskilja olika mekanismer som kan ha bidragit till skördeväxlingarna. 
Skörderesultat kan påverkas av flera såväl lång- som kortsiktiga faktorer. (Se 
Figur nedan) De mer stabila klimatregimerna har betydelse för odlingssäsonger, 
antalet skördar och vilka grödor som kan odlas. Bland mer kortsiktiga orsaker 
till växlingar i skördarna finner man vädrets nyckfulla svängningar, men också 
olika typer av angrepp på grödorna. Klimat och väder samvarierar ibland med 
andra faktorer som kan ge liknande effekter. Naturförutsättningarna kan ändra 
de grundläggande betingelserna för jordbruket. Rörelser i jordskorpan, strand-
förskjutning, vulkanutbrott och andra geologiska händelser omskapar jordartsför-
hållanden som i sin tur kan verka styrande på jordbruksproduktionens inriktning.  

Samhällsfaktorer kan påverka skördar på ett lika genomgripande sätt som 
naturfaktorerna. Människan kan exempelvis ha påverkat mikroklimatet genom 
skogsavverkning, utdikningar och svedjebruk med mera. Långsiktiga förändri-
ngar i befolkningsutvecklingen och bebyggelsemönstren har styrt behovet av 
agrara produkter. Ökad produktivitet inom jordbruket till följd av ökad avkast-
ning på grödor, förändrade produktionsmetoder, ändrade organisatoriska för-

                                   
5 Detta är en ganska vanlig tankelinje i analyser av orsakerna bakom den senmedeltida 
agrarkrisen. Se exempelvis. Hohenberg/Lees 1985; Miskimin 1975, s. 25ff; Cipolla 1993, s. 130. 
För en svensk variant se Magnusson 1996, s. 43ff. För samma tillämpning på sextonhundra-
talets kris se kritisk kommentar hos de Vries. 1976, s. 7, 21f. I äldre tider nådde man av olika 
skäl sällan gränsen för jordbrukets ekologiska kapacitet. Det fanns många hinder för detta. Ett 
samhälle kan bl. a. ha börjat omformulera sina produktionsmål. En äldre typ av produktion 
kan ha upplevts som obsolet och ersatts av en yngre och effektivare.  
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hållanden, till exempel egendomsförhållanden, är också sådana samhällsfaktorer 
som kan påverka jordbruksproduktionens storlek på längre sikt. En politisk elit 
kan sträva efter en viss inriktning på jordbruket och politiska konjunkturer kan 
omskapa förutsättningarna för jordbruksproduktionen. Direktiv från kunga-
makten utifrån dess tillfälliga fiskala behov kan påverka produktionsinriktni-
ngen och satsningen på olika typer av grödor. Det kan innebära att risknivån i 
jordbruket höjs. Agrara system med en målmedveten satsning på monokulturer 
ökar ofta skördarnas känslighet. Mer subtil inverkan på produktionen kan man 
finna i kulturella traditioner, vanor, attityder och andra faktorer som legat nära 
människornas mentaliteter och föreställningsvärldar. 

 

natur

samhälle

långsiktiga kortsiktiga

•Vädersvängningar
•Sjukdoms- eller insektsangrepp

•Klimatregim
•Geologiska- eller 
jordartsförändringar

•Krig, social oro
•Epidemier och demografiska kriser
•Marknadskonjunkturer
•Politiska konjunkturer

•Befolkningsförändringar
•Bebyggelseförändringar, 
urbanisering
•Teknisk- eller 
organisatorisk förändring
•Politiska strategier
•Kulturella faktorer

Faktorer som påverkar skördar

 
 

Dramatiska händelser som politisk, ekonomisk och social oro har ofta varit en 
källa till skördevariationer. Krig och härjande trupper kan förorsaka stora 
svårigheter. Många krigsoffer kan skapa brist på arbetskraft i jordbruket, men 
krigen drar också härjande fram över agrara landskap. Då inte brand och sköv-
ling drabbar bönderna drabbas de i stället av arméernas väldiga behov av pro-
viant. Arbetskraftbrist kan även uppstå på grund av återkommande omfattande 
epidemier med hög dödlighet. I situationer av arbetskraftsbrist blir det ibland 
svårt att hålla en tillräcklig nivå på jordbruksproduktionen. 

Marknadens svängningar innebär växlande skördeutfall. Handel med jord-
bruksvaror leder ibland till att det lokala livsmedelsbehovet får stå tillbaka för 
handelsintressen. Höga priser driver upp produktionen och vice versa. Bakom 
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sådana händelseutvecklingar ligger ofta ojämna maktförhållanden. De producerande 
människorna har inte möjlighet att kontrollera användningen av sin produktion. 

Problem kan uppstå när egendoms- och maktförhållanden innebär att bönder 
tvingas lämna ifrån sig allt för mycket spannmål i jordränta eller skatt till stat 
och adel. I ett längre tidsperspektiv måste dock möjligheten att använda makt-
språk ha varit begränsad av produktionskapaciteten i lokalsamhället. Feodal-
herrar och kungar tvingades ta hänsyn till ”deras” bönders förmåga att leverera 
skatt och ränta även i framtiden. Ingen part, vare sig bönderna eller deras herrar, 
var intresserad av att produktionsförmågan förstördes. 

Skördevariationer kan således spegla influenser från en mängd olika natur- 
och samhällsfaktorer. Det blir nödvändigt att åtminstone tentativt diskutera 
andra influenser utöver den faktor jag här är intresserade av, nämligen klimat 
och väder. 

Metod och källor 
I den här undersökningen försöker jag ställa olika typer av skördeindikatorer 
mot kända uppgifter om klimat och väder. Klimat- och väderuppgifter hämtas i 
första hand från klimathistoriska studier. Skördeindikatorerna baseras på publi-
cerade proxydata som kan antas spegla skördeutfall och/eller skördeeffekter på 
ett eller annat sätt. Ambitionen har varit att försöka skapa tidsserier som täcker 
den tidigmoderna perioden i dess helhet eller så stora delar av perioden som 
möjligt. Jag har därför arbetat med konstruerade skördeindex, där olika typer av 
skördedata vägts samman i några sammanfattande indexserier.6 Avsikten är både 
att fastställa långperiodiska trender och att lokalisera krisår i jordbruket för att 
sedan jämföra med aktuella klimat- och väderbeskrivningar. 

Studien bygger på ett antal ekonomiska data kronologiskt fördelade antingen 
som sammanhängande tidsserier eller som mer spridda uppgifter längs tids-
axeln. Hela siffermaterialet har samlats i en Excel-databas där detaljerade pri-
märdata finns tillgängliga tillsammans med mina beräkningar.7 Analysen av 
skördeutfallen bygger på ett spektrum av skördeindikerande data, som antas 
spegla skördeutfallet på årsbasis. Det är i princip två typer av grunddata som an-
vänts. Den ena typen antas visa skördeutfallet (tionde, korntal, total skörd, och 
skördeomdömen) och den andra handeln med spannmål (export/import och 
prisuppgifter). 
                                   
6 De olika beräkningssätten presenteras i samband med resultatredovisningarna senare i 
artikeln. 
7 Eftersom insamling av opublicerade primärdata varit orealistisk inom projektets tidsramar 
har datainsamlingen inriktats på publicerade dataserier. (Se dock Lilja 2006 som helt bygger 
på primärkällor och Lilja 2008 som delvis bygger på primärkällor.) Sammanlagt har drygt 
8 300 datauppgifter fördelade på 145 tidsserier insamlats och bearbetats. I den här artikeln 
finns bara möjlighet att analysera mer övergripande mönster. Den som söker detaljinforma-
tion får gå till databasen och där hämta basdata för egna analyser. Eftersom materialet ligger i 
Excel kalkylblad är det lätt att kopiera för eget bruk. Se referensförteckningen till den här 
artikeln. 
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Båda typerna av data är känsliga för skördeutfallen och därför användbara för 
analyser av skördevariationer, men samtidigt speglar de något olika verkligheter 
och ligger inte helt i fas när det gäller deras kronologiska koppling till skörde-
utfallet. De produktionsindikerande tidsserierna ligger naturligt nog närmare 
det faktiska skördeutfallet i tiden, medan de handelsindikerande serierna kan ha 
en viss kronologisk försening i förhållande till utfallet av skördarna.8 Jag har trots 
detta valt att kombinera de båda typerna av data främst därför att det ökat 
möjligheterna att samla ett större antal tidsserier och på så sätt empiriskt stärka 
resultaten. Samtidigt kommer jag även analysera de båda datatyperna var för sig, 
bland annat att för att tydliggöra deras samvariation eller eventuella brist på 
samvariation. 

Undersökningsområdet 
Studien har lagts på två geografiska nivåer, en regional nivå och en överregional 
nivå. Den regionala undersökningen gäller östra och centrala Sverige, med 
tidsserier hämtade huvudsakligen från Stockholm och landskapen Östergötland, 
Södermanland och Uppland (i fortsättningen central-östra Sverige eller inre 
undersökningsområdet /inre UO/). För att skapa en jämförande referensram har 
data samlats in även från olika områden i andra delar av Sverige och Östersjö-
området (i fortsättningen yttre UO). Denna överregionala nivå omfattar stora 
delar av Sverige och i viss utsträckning Finland och Baltikum. Den består i 
praktiken av ett antal spridda dataserier från olika områden.9 

Avsikten med den rumsliga uppdelningen är att ge en uppfattning om den 
geografiska utbredningen av skördevariationerna. Skördarna och skördarnas 
effekter på lokala samhällen var starkt sammankopplade med såväl rums- som 
tidsdimensioner. Ju större rumslig utbredning och ju längre varaktighet för en 
ofördelaktig klimatsituation, desto större risk för allvarliga sociala och demo-
grafiska effekter på lokalsamhället. Skördekriser med stor geografisk omfattning 
bör ha varit betydligt svårare att hantera, än mer lokalt eller regionalt avgränsade 
kriser. Frågan är intressant inte minst mot bakgrund av klimatbetingelsernas 
överregionala karaktär. Lokala klimatsituationer och väderväxlingar kan inte 
förutsättas ha haft en sådan permanens att samhällena drabbades av demogra-
fiska kriser. Till detta krävdes en varaktighet i klimat- eller vädersituationen; en 
typ av varaktighet som kan antas ha haft sina orsaker i stabilare klimatförhål-
landen, en klimatregim, och därmed också en större geografisk utbredning. 

                                   
8 Detta gäller inte generellt. Ofta ger de handelsindikerande datauppgifterna utslag samma år 
som de produktionsindikerande. Utfallet är beroende av när skördarna slog fel, när de regi-
strerades i källmaterialet och när skörderesultaten blev synliga i prisbildning och handels-
volymer. Ibland kunde perioden mellan registrerade skördedata och registrerade prisdata vara 
ganska kort. 
9 Den geografiska och kronologiska täckningen framgår av databasen: KlimoSkörd Db 
basdata.xls/källserier/. 
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Klimat och väder 
Klimatet är en naturvariabel som är starkt bestämmande för människors livs-
villkor. Men klimatets inverkan är komplex. Den måste ses ur flera tids-
perspektiv, från klimatregimernas mer varaktiga inflytande till klimatkrisernas 
dramatiska, kortvariga förlopp. Klimatpåverkan kan också ge olika typer av 
sociala konsekvenser, från skördeutfall, via ekonomisk turbulens till politisk och 
social oro, kanske till och med krig i extrema situationer. 

Det nya forskningsläge som till stor del inspirerats av den aktuella klimat-
debatten har skapat och fortsätter att skapa kunskap om historiska klimatför-
ändringar. Idag har vi tillgång till ett stort utbud av klimatstudier, av vilka 
många är försök att dra upp historiska temperaturkurvor för långa tids-
perioder.10 Samtidigt som kunskapen ökar successivt är den, av metodologiska 
orsaker, inte alltid väl anpassad till samhälleliga tolkningar. Före 1700-talets 
senare del är forskningen hänvisad till indirekta belägg, så kallade proxydata, och 
dessa har sällan den precision och entydighet som skulle behövas för en noggrann 
jämförelse av exempelvis temperaturnivåer och skördar. Vad man kan få är en mer 
allmän uppfattning om långsiktiga tendenser och växlingar mellan så kallade 
klimatregimer, det vill säga mer varaktiga klimatsituationer. De kortperiodiska 
väderfluktuationerna försvinner dels bakom proxydatas felmarginaler dels bakom 
de kurvutjämningar som dominerar moderna temperaturrekonstruktioner. 

Trots temperaturrekonstruktionernas bristande precision kan de användas 
för att identifiera perioder av kallare och varmare klimat och perioder av 
förändringar i klimatsituationen. Den följande undersökningen är ett försök att 
utifrån ett antal aktuella sådana rekonstruktioner fastställa klimatets huvudten-
denser under den tidigmoderna tiden som helhet. Fokus läggs på norra 
hemisfären och Östersjöområdet. Båda geografiska nivåerna är studerade inom 
den klimatologiska forskningen, och erbjuder därför en möjlighet att jämföra 
den större regionen med det yttre undersökningsområdet för den här artikeln. 

Studien avslutas med en kort diskussion kring Stockholms och Uppsalas tem-
peraturkurvor från 1750- respektive 1720-talen fram till 1820. Dessa temperatur-
serier är ett historiskt unikt material, som bearbetats vetenskapligt, och därför 
ger en trovärdig bild av temperaturutvecklingen i central-östra Sverige under 
slutet av den tidigmoderna tiden. Serierna ger tillförlitliga temperaturdata på 

                                   
10 Mann-kurvan är ett exempel på denna typ av rekonstruktioner. Mann et al 1998. Kurvan 
har beskrivits. som en ikon över den globala uppvärmningsdiskursen och är ofta citerad, och 
inte sällan kritiserad. Se exempelvis. McIntyre/McKitrick 2005; Weart 2003 och Brazdil et al 
2005, s. 393. Efter Mann-kurvans publicering har antalet liknande försök ökat kraftigt. Det 
råder idag en veritabel kurvornas kamp i den historiska klimatologin över de senaste två 
millennierna. Mängden publicerade kurvor ökar stadigt och bidrar till den växande 
kunskapsmassan om framför allt temperaturutvecklingen i olika regioner. Norra halvklotet, 
särskilt den atlantiska regionen med kontinenter, är väl representerad, för att inte säga över-
representerad, i denna forskning. 
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års- och månadsnivå och har därför både en geografisk och kronologisk relevans 
i sammanhanget. 

Den Lilla Istiden (LIA) 
Den klimatperiod som täcks av den här artikeln kallas ofta ”den lilla istiden”. 
Begreppet är centralt för tolkningen av klimatförhållandena under den tidigmo-
derna tiden. Det är en beskrivande term och en metafor för en mindre tem-
peratursänkning som ska ha ägt rum mellan den så kallade ”medeltida värme-
perioden” och dagens ”globala uppvärmning”. Idag förkortas ”den lilla istiden” 
oftast med akronymen LIA, och det är också den beteckning jag fortsättningsvis 
kommer att använda. LIA innebar en mycket måttlig temperatursänkning sedd i 
det egentliga istidsperspektivet. Globalt eller på den norra hemisfären kan tem-
peraturen från medeltiden till den tidigmoderna tidens kallaste period enligt nu 
tillgängliga rekonstruktioner ha sjunkit med kanske 0,75 till 0,5 grader Celsius. 
Regionalt var temperaturfallet ibland större än så, men jämfört med den senaste 
egentliga istiden är detta verkligen en mycket liten istid.11 

LIA har allt mer blivit ett vetenskapligt redskap för att sammanfatta en aspekt 
av klimatsituationen i Europa och Skandinavien under den tidigmoderna tiden. 
Även om det förekommer enstaka referenser som lägger startpunkten så sent 
som vid 1500-talets slut eller kring år 1600, så tycks de flesta som diskuterat 
begreppet vara överens om att den tidigmoderna tiden i dess helhet bör räknas 
in i LIA. Oftare brukar starten läggas till tidigt 1300-tal, eller 1400-talets mitt. 
Det är inte nödvändigt att i det här sammanhanget ta ställning till begreppets 
kronologi under senmedeltiden. Intressantare är i stället att diskutera periodens 
slut och svängningarna inom den tidigmoderna perioden. 

Av naturliga skäl har man varit betydligt mer överens om när LIA övergick i 
dagens ”globala uppvärmning”, men även i den frågan kan man se en viss vaghet 
i kronologin. Ibland utpekas 1800-talets mitt eller senare del, ibland början av 
1900-talet. Debatten om temperaturutvecklingen efter 1800-talets mitt kan grun-
da sig på faktiska temperaturserier och dessa pekar på en ojämn men kraftig 
temperaturhöjning senast från 1900-talets första decennium.12 
                                   
11 Se exempelvis Fagan 2000, som är en utmärkt introduktion till den lilla istiden, och Lamb 
1992. Jmf Hansson 2006, s. 145ff och Lilja 2008, s. 97ff. 
12 Mann-kurvan pekar exempelvis ut tiden efter ca 1910. Mann et al 1998, s. 797-787. Jmf. 
Brazdil et al 2005, s. 393. I en liknande rekonstruktion av ett annat forskarlag hamnar den ut-
jämnade 30-årskurvan några decennier tidigare, men det essentiella budskapet kan sägas vara 
detsamma. Luterbacher et al 2004, s. 1500. När det gäller den antaget människoskapade glo-
bala uppvärmningen tycks man numera i allt högre grad lägga tyngdpunkten på de två-tre 
senaste decennierna, med en tydlig koncentration på den pågående utvecklingen och möjliga 
hotande framtidsscenarier. Detta är framträdande i Al Gores berömda dokumentärfilm An 
Inconvenient Truth. Det är också ett dominerande drag i den dagsaktuella mediedebatten. För 
mediernas samspel med politiker och forskare se exempelvis. Weart 2003, kap 7 och s. 183-
190. Å andra sidan har vi också indikationer på att temperaturomsvängningen kan ha 
påbörjats tidigare. I temperaturserier från Norrland ser man början till en uppvärmning från 
1860-talet. Klingbjer et al 2005, s. 217. En rekonstruerad temperaturserie för Tallin i Estland 
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Variationer inom LIA 
Om man utgår från de senast publicerade allmänna temperaturrekonstruktio-
nerna för den tidigmoderna tiden framträder vissa intressanta likheter. Flera av 
temperaturkurvorna uppvisar några relativt distinkta perioder. Från 1400-talets 
senare del till 1500-talets mitt rådde ett något varmare klimat än normalt för 
LIA, men under senare delen av 1500-talet sjönk medeltemperaturen igen för att 
under 1600-talet nå ner till periodens kanske kallaste skede. Särskilda tempera-
turfall tycks ha inträffat åren kring 1600 och i slutet av 1600-talet. Under 1700-
talets förra och mellersta del inträffade på nytt en period av varmare klimat-
förhållanden, innan temperaturen åter sjönk. I flera av kurvorna framträder som 
nämnts ett tydligt trendbrott från tendentiell temperatursänkning till tendentiell 
temperaturhöjning vid 1800-talets slut eller 1900-talets början.13 De viktigaste 
skillnaderna mellan kurvorna gäller variabiliteten, klimatsvängningarnas ampli-
tuder och trendskillnader mellan olika klimatregimer, men kontrasterna till trots 
bekräftar kurvorna varandra i stora drag.14 

Oavsett vad vi lägger i begreppet LIA och dess början och slut tyder moderna 
temperaturrekonstruktioner på att den tidigmoderna tiden var en förhållandevis 
kall period sedd i både ett modernt och ett utdraget paleoklimatologiskt per-
spektiv. Det råder också en viss samsyn rörande temperaturvariationerna inom 
ramen för den tidigmoderna perioden. Relativa värmeperioder tycks ha infallit 
från 1400-talets senare del till mitten av 1500-talet och under 1700-talets andra 
kvartal och mitt. Köldperioder inträffade decennierna runt 1600 och 1700 samt 
under en stor del av 1800-talet. 

                                                                                                                                               
tyder på en tendentiell svängning redan omkring år 1800, som övergår i en entydigare 
temperaturhöjning från ca 1850. Tarand and Nordli 2001 (Tallin), s. 189-199. En temperatur-
rekonstruktion av Moberg et al 2005 (northern hemisphere), s. 616, som går två millennier 
tillbaka i tiden tyder på en tendentiell ökning av temperaturen redan från 1700-talet. 
13 Värmeperioden under 1500-talet och den tydliga temperatursänkningen i slutet av 1500- 
och början av 1600-talet återfinns hos Mann et al 1998 (norra halvklotet), s. 797-787, 
Luterbacher et al 2004 (norra halvklotet) och Moberg et al 2005 (norra halvklotet), s. 616. Jmf. 
Brazdil et al 2005 (Europa), s. 379, 393, som visar bearbetningar av Mann et al 1999, Guiot 
1992 och Luterbacher et al 2004, samt s. 395 (fig 7) med bearb. av Bradley & Jones 1993 
(Europa), van Engelen et al 2000/2001 (Nederländerna), Brazdil 1996 (Tjeckien) och Pfister 
1999 (Schweiz). Se också Esper et al 2002 (norra halvklotet) och Juckes et al 2007 (norra halv-
klotet), s. 591-609. Temperaturnedgången i slutet av 1600-talet syns bl a hos Brazdil et al 2005 
(norra halvklotet, Europa), ibid. Den varmare perioden under 1700-talets andra kvartal och 
mitt är synlig i de flesta ovan nämnda kurvorna från norra halvklotet. 1800-talet framträder i 
kurvorna som ganska motsägelsefullt. Temperaturseriena varierar från fallande, över relativt 
stagnerande till stigande temperaturer. I de flesta kurvorna har 1800-talet dock låga tempera-
turer i jämförelse med såväl tidigare som senare perioder. 1800-talet tycks ha varit ett kallt 
sekel, särskilt jämfört med medeltemperaturen under 1900-talet. 
14 Samstämmigheten beror givetvis också på att yngre kurvor ofta innefattar och är vidare-
utvecklingar av äldre kurvor. 
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Iakttagelser från Östersjöområdet 
Klimathistoriska studier från Östersjöområdet bekräftar i stora drag de mer 
allmänna iakttagelserna. Långtidstrenderna här är relativt lika de som rekon-
struerats för norra halvklotet. Under det skede i det kylslagna Europa som kallats 
”the broad climax of the Little Ice Age”,15 det vill säga i huvudsak 1600-talet, 
inträffade kortare perioder av ännu kallare temperaturer även i Östersjöområdet. 
Två av dessa, åren runt 1600 och slutet av 1600-talet, framträder ganska tydligt i 
flera av temperaturrekonstruktionerna. Under 1700-talets andra kvartal inträf-
fade en kortare period av varmare klimat innan temperaturfallet återkom och 
pågick ungefär till 1800-talets mitt. Den moderna uppvärmningen tycks i stort 
sett sammanfalla med de generella tendenserna för norra halvklotet.16 Den slut-
sats man kan dra av samstämmigheterna i temperaturkurvorna från norra halvklotet 
och Östersjöområdet är att bakgrundsfaktorerna måste ha varit omfattande till sina 
geografiska och kronologiska verkningar. Klimatregimerna var överregionala. 

Klimatvariationernas orsaker 
Även om LIA:s långsiktiga temperaturfall är svårt att förklara utifrån en grund-
läggande klimataspekt,17 så saknas inte förklaringsansatser till de kortare sväng-
ningarna av klimatet. Klimatologer lyfter ibland fram enskilda orsaker som 
vulkanutbrott eller förändringar i oceanströmmarna, men betonar också ofta det 

                                   
15 Lamb 1992, s. 212. 
16 En tydlig temperatursänkning i Norden och Östersjöområdet vid sent 1500- och tidigt 1600-
tal kan urskiljas i publicerade kurvor och data hos Grudd et al 2002 (Torneträsk), s. 663 (fig 
8); Grudd 2006 (Torneträsk), fig. 5, 9, 10 och 11; Linderholm/Gunnarson 2005 (Jämtland), s. 
237 (fig 5), 239 (fig 7); Tiljander et al 2003 (Korttajärvi sjö, centrala Finland), s. 575. För sen 
islossning och kalla vintrar åren runt 1600 se Tarand/Nordli 2001 (Tallin), s. 195ff. Tarand/-
Nordli har rekonstruerat en temperaturkurva, baserad på islossningsdata i Tallins hamn, som 
bekräftar en temperatursvacka omkring år 1600. Däremot framträder inte 1690-talets klimat-
kris i deras kurvor. En nyligen publicerad temperaturrekonstruktion av Leijonhufvud et al bl. 
a. baserad på islossningsdata från Stockholms hamn från 1500-talet och framåt betonar också 
temperatursänkningen under 1600-talet med särskilda temperaturnedgångar vid 1500-talets 
mitt, i början och senare delen av 1600-talet, samt 1800-talets början. Liknande resultat har 
presenterats i en rekonstruktion av islossningen i Rigas hamn, gjord av S. Jevrejeva (Jevrejeva 
2001, s. 60; se dock kritiska anmärkningar hos Leijonhufvud et al 2009). Den tyder också på 
ett visst samband mellan kalla vintrar och krisåren runt 1600. Författaren identifierar 1596-97 
och 1600-01 som svåra vintersäsonger. Men inte heller i detta fall framträder 1690-talets 
krisår. Det gör däremot åren 1708-09, år som vi vet var svaga skördeår. Temperaturnedgången 
mot 1600-talets slut kan urskiljas hos bl a Linderholm/Gunnarson 2005 (Jämtland) och 
Tiljander et al 2003 (Korttajärvi sjö, centrala Finland). Hansson/Omstedts rekonstruktioner av 
temperaturförhållandena i Östersjön tyder också på ovanlig vinterköld under 1690-talet (se 
Lilja 2008 och där anförd källa). De varmare förhållandena vid 1700-talets mitt är synliga hos 
Linderholm/Gunnarson 2005 (Jämtland), Grudd 2006 (Torneträsk) som ovan samt 
konklusionen s. 12 och Leijonhufvud et al (2008), s. 341. Jmf. Eriksson/Omstedt et al 2007 
(Östersjöområdet), s. 5318 (fig 2), 5331 (conclusion). 
17 Se dock Thejll et al 2002 för en ansats tillförklaring av LIA som helhet. Författarna för i en 
projektbeskrivning fram hypotesen att en långperiodisk cyklicitet av solstrålningen, s.k. Bond-
cykler på ca 12 000 år, kan ha framkallat förändringar i ozonskiktet som i sin tur påverkat 
dynamiken i atmosfären och oceanerna. 
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komplexa samspelet mellan olika klimatstyrande variabler. Det är inte möjligt 
inom ramen för den här studien att diskutera det tämligen komplexa forsk-
ningsläge som idag råder när det gäller klimatvariationernas orsaker. Jag nöjer 
mig därför här med att peka på några förklaringar som anförts till de specifika 
svängningarna under LIA. 

Redan tidigt började man spekulera över sambandet mellan solens strål-
ningsintensitet och klimatsvängningarna på jorden. Studier av solfläckarnas fre-
kvens har visat på en cyklicitet i elvaårsintervaller.18 Det har gjorts försök att 
koppla denna till skördar och ekonomiska konjunkturer på jorden, men resulta-
ten har blivit magra. Längre tycks man ha kommit när det gäller de mer ut-
dragna perioderna av förändringar i solstrålningen. Man tror sig ha identifierat 
ett antal sådana skeden av låg solfläcksfrekvens, som man har associerat med 
temperatursänkningar på jorden. En sådan är den så kallade ”Spörer-minimum”, 
som ska ha inträffat under köldperioden på 1400-talet, en annan är ”Maunder-
minimum” som inträffade under 1600-talets senare del, det vill säga under LIA:s 
kallaste skede.19 

Omfattande vulkanutbrott utpekas ofta som orsaker till globala eller hemi-
sfäriska klimatförändringar. Ett stort utbrott eller en serie av starka utbrott 
innebär att så mycket stoft, i form av mikroskopiska svävande partiklar, så 
kallade aerosoler, slungas ut i atmosfären att solstrålningen försvagas under lång 
tid därefter. Vulkanutbrottet i Pinatubo 1991 innebar således en uppmätbar glo-
bal temperatursänkning under följande år, och ett av historiens kraftigaste ut-
brott, explosionen av vulkanen Tamboro 1815, skapade solskugga under det 
följande året. I klimathistorisk litteratur refereras ofta till 1816 som ”året utan 
sommar”. Även det märkliga klimatåret 1783 antas ha orsakats av seismiska 
aktiviteter och vulkanutbrott. Sådana fenomen rapporterades från så inbördes 
avlägsna platser som södra Italien, Japan och Island.20 

De atlantiska havsströmmarna är en viktig faktor bakom vårt relativt milda 
klimat i Skandinavien. Andra delar av jordklotet, som ligger på samma latitud 
som Skandinavien, har normalt ett betydligt bistrare klimat. Golfströmmen för 
varma vatten upp mot ishavets kallare vatten.21 Gränszonen mellan de varma och 
kalla vattnen i Nordatlanten har inte alltid legat där den ligger idag. Under 
höjdpunkten av den senaste egentliga istiden sträckte sig denna zon från iberiska 
halvön i en båge rakt ut i Atlanten. Idag ligger den långt norrut uppe i trakterna 
av Norra Ishavet, men periodvis har gränsen gått längre söderut. Mot slutet av 
1600-talet, under LIA:s kallaste skede, gick gränsen mellan varma och kalla 

                                   
18 Karlén (brev) påpekar, med hänvisning till Friis-Christensen & Lassen 1991, att solens korta 
solfläckscykler varierar mellan ca 8 och 13 år. 
19Ffriis-Christensen & Lassen 1991, s. 698-700; Lamb 1992, s. 69; Karlén/Friis-Christensen/-
Dahlström 1993, s. 27-35; Karlén 2001; Scafetta & West 2006. 
20 Lamb 1992, s. 62ff; Fagan 2000, s. 54f; Hamblyn 2004, s. 50ff. 
21 Lamb 1992, s. 60ff; Fagan 2000, s. 23-28, 56f.  
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strömmar söder om Island i en vid båge ned mot mellersta Norge. Under de kri-
tiska åren på 1690-talet tycks den ha legat ännu längre söderut med sin ena spets 
riktad mot södra Norge.22 

Det är diskuterat och relativt säkerställt att klimatförändringar över Skandi-
navien delvis har haft samband med de stora omslagen i de atlantiska ström-
marna. Så till exempel uppvisar, enligt en del forskare, den så kallade nord-
atlantiska oscillationen (NAO) viss samvariation med istäcket i södra Öster-
sjön.23 Andra har tonat ner det direkta sambandet, men hävdar ändå havsström-
marnas betydelse för de ”submilleniära” klimatsvängningarna. Så menar till 
exempel Andresen och Björk att variationer i de nordatlantiska strömmarnas 
salthalt och temperatur beror på både stabila hög- och lågtrycksregioner i om-
rådet kring Grönland, Island och Barents hav, och omfattningen av polarisarnas 
avsmältning. Båda dessa fenomen, hävdar de, är i sin tur produkter av för-
ändringar i solens strålningsintensitet.24 

Svårigheten att presentera entydiga orsaker hänger samman med klimat-
förändringarnas komplexitet. Det har tagit decennier att utveckla klimatmodel-
ler och databaserade väderprognoser, som har en rimlig likhet med verkligheten. 
De första väderprognoserna tog så lång tid att sammanställa att vädret hunnit 
inträffa innan de var färdiga. De första globala klimatmodellerna reducerade 
jorden till ett enkelt klot utan berg, floder, landmassor och oceaner. Idag har 
datamodelleringarna nått en avsevärt högre grad av realism med hjälp av mer 
avancerade kvantitativa modeller och bättre och mer omfattande globala data att 
mata in i modellerna.25 Men fortfarande är resultaten omdebatterade, vilket bland 
annat visas av de försiktiga framtidsprognoser för de närmaste femtio och hundra 
åren som presenterats av the International Panel of Climate Change, IPCC.26  

Väderväxlingar 
Mer direkt avgörande för skördeutfallen är vädersituationen i samband med 
sådd, växt och skörd. Extrema temperaturer eller nederbördsförhållanden under 
bara några dagars eller någon veckas tid vid fel tillfälle kan leda till felslagna 
skördar. Men det är och har alltid varit en svårkontrollerad faktor i agrarsam-
hällets historia. Svårigheten att förutsäga vardagsvädret är vi alla vittne till när 
TV-meteorologerna ger oss morgondagens väder eller vädret fem dagar framåt i 
tiden. På senare tid har man vågat utsträcka sina prognoser till tiodagars-
perioder, men då oftast med mer eller mindre tydliga reservationer för andra 
möjliga utfall än de prognostiserade. Problemet med att nå fram till starka lång-

                                   
22 Lamb 1992, s. 60, fig. 23. 
23 Girjatowicz 2005, s. 281-291. 
24 Andresen & Björk 2005, särskilt s.169f. 
25 Weart 2003, s. 55-65, 107-113, 169-181. 
26 Rapporterna från IPCC har alltid gett upphov till en omfattande internationell debatt. 
Generellt har de senare rapporterna uppfattats som ett kraftigare uttalande än tidigare om den 
pågående humanindicerade globala uppvärmningen. 
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tidsprognoser av vädret är desto allvarligare eftersom det är i säsongs- och 
årsvariationernas tidsskala som väder- och klimatsvängningar har starkast 
omedelbar effekt på människan och samhället. I det förmoderna jordbrukssam-
hället var vädrets nycker under den känsliga odlingssäsongen av avgörande bety-
delse för lokala samhällens välstånd och människornas överlevnad. 

I Sverige har vi ovanligt välbevarade serier av temperaturmätningar som går 
ända tillbaka till 1720- (Uppsala) och 1750-talen (Stockholm). Det är ett material 
som har utnyttjats av forskningen och bidragit till en ökad förståelse av tem-
peraturförändringarna från sen förindustriell tid till idag. Det ger detaljerad 
information om månadstemperaturerna och kan på årsbasis ge en uppfattning 
om vädersvängningar under längre perioder.  

En viktig insats har gjorts av geografen och klimatforskaren Anders Moberg. 
Han har bland annat kalibrerat de historiska datauppgifterna med hänsyn till 
förändringar som gjorts vid insamlingen av uppgifterna och därigenom fått fram 
korrektare tidsserier av temperatursvängningarna.27 I Mobergs kurvor över Upp-
sala och Stockholm sjunker årsmedeltemperaturen från 1720-talet till cirka 1750 
(Uppsala-kurvan) därefter blir utvecklingen jämnare men fortsätter att vara 
starkt varierande från år till år. Från mitten av 1750-talet kan vi följa Uppsala- 
och Stockholmskurvorna parallellt. De båda kurvorna har en slående sam-
variation som pekar ut ett antal kortare perioder av högre respektive lägre års-
medeltemperaturer. Sammanhängande skeden på 1770- och 1790-talen fram-
träder som värmeperioder, medan 1750- och 60-talen, 1780-talet och 1800-talets 
två första decennier kännetecknades av lägre temperaturer. Mobergs utjämnade 
trendkurvor visar en svag temperaturökning fram till 1780-talet, följd av en 
tydligare fallande trend fram till 1810-talet.28 Temperaturutvecklingen i de båda 
kurvorna stämmer i sina generella drag ganska väl med de allmänna temperatur-
rekonstruktionerna för den här tiden. Den varmare perioden före 1750 bekräftas 
här även för central-östra Sverige, liksom tendensen till kallare klimat mot slutet 
av 1700-talet och 1800-talets början.  

Säsongsskillnaderna är ganska kraftiga i Stockholms-kurvan, men värme- och 
köldperioderna framträder både under vintermånaderna (december, januari, 
februari) och sommarmånaderna (maj, juni, juli). Den fallande temperatur-

                                   
27 De insamlade temperaturuppgifterna för Stockholm är påverkade både av att man då och då 
ändrade läge för temperaturmätaren eller ändrade tidpunkt på dagen för avläsning av mätaren 
och av att omgivningarna vid Observatorielunden, där datainsamlingen ägt rum, gradvis 
ändrat karaktär från lantlig till urbaniserad miljö. 
28 Moberg 2002 och Moberg 2006. Jmf. två färska metodstudier av Leijonhufvud et al 2008 
(särsk s. 341, figure 6) och 2009, som är temperaturrekonstruktioner för perioderna 1692-
1892 och 1546-1892/2008 utifrån proxydata hämtade i historiska dokument. Den historiska 
rekonstruktionen bygger på islossningsindikationer i källorna och visar temperaturvaria-
tionerna i Stockholm under senvintern. Både värmeperioden under 1700-talets andra kvartal 
och de tydliga köldperioderna på 1780-talet och i början av 1800-talet bekräftas av studierna, 
som gör direkta jämförelser med Mobergs temperaturkurvor såväl som Tarand/Nordlis 
(2001) och Jevrejevas (2001) kurva över islossningen i Tallin respektive Riga. 
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trenden under 1700-talets slut och 1800-talets början är dock mer markerad 
under sommarmånaderna.  

Eftersom sommarmånadernas temperaturförhållanden spelade störst roll för 
jordbrukets utfall kan man anta att förutsättningarna för jordbruk gradvis för-
sämrades under 1700-talets senare hälft och början av 1800-talet. Uppgifterna i 
diagram 1 nedan visar temperaturdifferenserna från medelvärdet i Stockholm 
1756–1820.29 Kurvan visar temperaturförhållandena i augusti månad med rörliga 
medelvärdeskurvor inlagda.  

Diagram 1. Avvikelse i procent från medeltemperaturen i augusti i Stockholm  
1755–1820. 
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Augustitemperaturen har fluktuerat kraftigt inom ganska vida ramar (-17 % till 
24 %), och oftast var svängningarna stora från år till år. Några perioder går att 
urskilja och de sammanfaller relativt bra med kurvorna över årsmedeltempera-
turen. Kallare förhållanden rådde under undersökningsperiodens början från 
1756 till 1772. Under det skedet låg 12 av 16 mätvärden under medel för 1756–
1820. Nästa köldperiod kan spåras 1782–95, med 11 av 15 värden under medel. 
Varmare förhållanden rådde 1773–1781 (7 av 9 över medel) och 1802–1815 (11 
av 15). 1799–1801 och 1816–1818 var kortare perioder med kallare klimat. Det 
är fullt möjligt att den sista perioden kan kopplas till vulkanen Tamboras utbrott 
                                   
29 De data som utnyttjats för diagrammet har hämtats i Moberg 1996. Källa databasen: /Klimo-
Skörd Db basdata.xls/Db väderdata. 
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1815. Trendkurvan i diagrammet bekräftar i sina huvuddrag värme- och köld-
perioderna 1756–1820.30 

De kraftiga temperatursvängningarna innebar en utmaning för den tidens 
jordbrukarsamhälle. Starka temperaturfall i avgörande skeden av jordbruksåret 
kunde få allvarliga konsekvenser. Samtidigt är det viktigt att inte utgå från en allt 
för förenklad föreställning om det direkta sambandet mellan kurvor över medel-
temperaturer och skördeutfall. Skördarna påverkades visserligen av de omedel-
bara temperaturförhållandena, ofta under mycket korta och avgörande skeden, 
men de var även beroende av andra väderfaktorer, främst nederbörden. Inte ens 
månadsmedelvärden, och än mindre årsmedelvärden, av temperaturutveckli-
ngen kan förväntas ge ett nära samband med skördeutfallen. En genomsnittlig 
månadstemperatur under skördemånaden behöver inte visa någonting om 
temperaturen och nederbörden under de strategiska dagar skörden går förlorad. 
Det handlar de facto om två naturprocesser, växtintensitet och vädersvängning-
ar, som rör sig i olika tidsskalor. 

Klimat och skördar i långtidsperspektiv 

Klimatet och de sekulära vågorna i den europeiska ekonomin 
Modern demografisk och ekonomisk historia har allt mer intresserat sig för de 
stora sekulära vågorna i europeisk historia. I mycket stora drag tycker man sig se 
att den europeiska ekonomin och befolkningsutvecklingen har böljat genom 
tiden i ett antal stora vågrörelser. En högmedeltida expansionsperiod (900-tal till 
1300-talets början) avlöstes av den ”senmedeltida agrarkrisen” (1300-tal till 
1400-talets senare del) för att sedan följas av det expansiva ”långa 1500-talet” 
(sent 1400-tal till 1600-talets förra del), en expansion som i sin tur följdes av 
”1600-talets kris” som under förra delen till mitten av 1700-talet gick över i den 
moderna expansionsfasen.31  

Klimatets inverkan på jordbruket, och indirekt på samhällsutvecklingen i 
stort, har ägt rum i olika tidsperspektiv. Mot vädrets snabba växlingar kan ställas 
klimatregimernas långsammare succession. Inverkan på samhällsutvecklingen 
varierar med varaktigheten i klimatsituationen. I modern social- och ekonomisk-
historisk litteratur har det blivit vanligare att föra in klimatfaktorn i tolkningar av 
de sekulära ekonomiska och demografiska utvecklingsprocesserna under tidig-
modern tid.32  

                                   
30 Polynom trend av sjätte graden. 
31 Jag har vid olika tillfällen behandlat detta tema och får därför hänvisa till dessa texter och 
där anförda referenser. Se Lilja 1998, s. 69-94; Lilja 2000, s. 55ff, 327ff och Lilja 2001, s. 15-45. 
32 Claiborne 1970; Lamb 1992; Leijonhufvud 2001, s. 261; Hansson 2006, s. 144-172; Larsson 
2006, s. 3ff; de Vries 1976, s. 12f; Cameron 1993, s. 74. 
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LIA har således lyfts fram som en bidragande orsak till den tidigmoderna 
europeiska stagnationen under ”sextonhundratalets kris”. En stagnation i befolk-
ningsutvecklingen, med ett åtföljande internationellt prisfall på spannmål, hör 
till de tecken på kris som lyfts fram i historieforskningen. Krisen slog till tidigare 
i södra än norra Europa. Först mot 1600-talets mitt och senare del blev kris-
tecknen tydliga i norra Europa.33  

Sextonhundratalets kris föregicks av en drygt hundraårig period av expansion 
i den europeiska ekonomin. Detta skede, det ”långa 1500-talet”, som följde på 
”den senmedeltida agrarkrisen” kännetecknades bland annat av en betydande 
befolkningstillväxt. Det var också, som vi sett, en relativt varm period av LIA.  

Övergången från expansion till kris har tolkats på olika sätt, med varierande 
betoning av de faktorer som orsakat förändringen. De dominerande för-
klaringarna har lagt tonvikten vid politiska eller ekonomiska förhållanden. Man 
har bland annat pekat på den tidigmoderna militärstatens framväxt och ökande 
tryck på samhällsresurserna. Man har också lyft fram den politiska oron med 
krig och revolter som präglade Europa under ”religionsstridernas tidevarv” vid 
1600-talets mitt.34 Klimatfaktorn har visserligen inte spelat en central roll i för-
söken att förklara förändringen, men den har påpekats i historisk litteratur, och 
vissa forskare har antagit ett samband mellan LIA:s kallaste skede och ”sexton-
hundratalets kris”.35 

Befolkningsutvecklingen i Sverige cirka 1500–1800 
Befolkningsutvecklingen har spelat en central roll för tolkningen av den euro-
peiska utvecklingen i sekulära vågor. Moderna rekonstruktioner av Sveriges 
befolkningskurva tyder på att utvecklingen var mer eller mindre expansiv under 
hela den tidigmoderna tiden. Under 1500-talet pågick en nästan oavbruten stark 
bebyggelseexpansion, som ansetts bero på befolkningsökning. Men det råder en 
divergens mellan olika tolkningar av utvecklingen under 1600-talet. En äldre 
tolkning utgår från att egentliga Sverige bör ha haft ungefär en miljon invånare 
redan före år 1600, men att befolkningsutvecklingen under 1600-talet var för-
hållandevis långsam. Senare studier har utgått från lägre befolkningstal före 1600, 
men i stället antagit att befolkningsökningen var fortsatt hög under 1600-talet.36 

De divergerande tolkningarna rörande 1600-talets utveckling baserar sig 
främst på olika uppfattningar om Sveriges befolkningsförluster under 1600-talets 
stora krig. Klimatfaktorn har inte spelat någon roll för diskussionen om befolk-
ningsutvecklingen. Inget talar heller för att det kallare klimatet under ”den lilla 

                                   
33 Lilja 2001b, s. 39f; McEvedy/Jones 1978, s. 28; de Vries 1976, s. 4ff. 
34 Den stora debatten om1600-talets kris kulminerade på 1960-talet. Se Rystad (red) 1977, som 
innehåller flera av de viktigaste inläggen översatta till svenska. Jmf. även Wallerstein 1980, s. 
3-34 och Cameron 1993, s. 99. 
35 de Vries 1976, s. 7, 12f; Ponting 2007, s. 96f, 99f. 
36 Lindegren 1993, s. 180; Palm 2000, s. 49; Palm 2001, s. 28f. Källa databasen: KlimoSkörd Db 
basdata.xls/DbFM Eur-Sve. 
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istiden” skulle ha haft något starkare inflytande på den långsiktiga befolknings-
trenden. Det enda möjliga undantaget är åren runt 1700 fram till ungefär 1720, 
då båda tolkningarna har en befolkningsstagnation under minst två decennier.37 
Klimatfaktorn kan ha spelat en roll för inledningen av stagnationsperioden, eftersom 
det rådde hungersnöd under 1690-talet, men den fortsatta stagnationen orsakades 
sannolikt mer av pesten 1710–11 och krigsvedermödorna under 1710-talet. 

Från omkring 1720 blir uppfattningarna om befolkningsutvecklingen mer 
sammanfallande och vid seklets mitt börjar folkräkningarna ta vid.38 Även 
utvecklingen efter det tidiga 1700-talets kris kan i viss mån kopplas till klimat-
förändringar. Under 1700-talets förra hälft började klimatsituationen förbättras. 
Temperaturtrenden var klart högre vid 1700-talets mitt än under 1600- och 
1800-talen. Det är ungefär vid denna tid som vi också kan se tecken på demo-
grafiska förändringar, som leder till allt snabbare allmän befolkningsökning.39 
Under hela hundraårsperioden från ca 1720–1820 rådde en i huvudsak expansiv 
befolkningstrend. 

Diagram 2. Sveriges befolkningsutveckling 1570–1820. 
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37 Lilja 2008; Lindegren 1993, s. 178-181. För hungersnöden i Finland se Muroma 1991. 
38 Jmf. dock Widén 1976 som har en starkt avvikande, och kritiserad, modellberäknad kurva 
för 1700-1720, som visar obruten tillväxt under detta kristyngda skede. 
39 Palm 2001, s. 73f, figur över allmänna födelse-, vigsel- och dödstal 1630-1850 där perioden 
1720-1760 framstår som demografiskt expansiv med höga födelsetal i förhållande till döds-
talen. Se också tabellen på sidan 73. 
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Skördarnas storlek och avkastning 
Bortsett från 1700-talets början ger befolkningskurvan för Sverige således inget 
starkt stöd för att det bistrare klimatet på 1600-talet skulle ha påverkat Sveriges 
demografi. I Sverige ser vi inget tydligt belägg på ”1600-talets kris”, och det finns 
därför ingen anledning att anta att befolkningstillväxten hämmats av bristande 
näringstillgång. Klimatförändringen på 1600-talet fick inte den konsekvensen i 
Sverige. Däremot har vi nu starka indikationer på att skördeutvecklingen i Sve-
rige stagnerat och kanske till och med gått tillbaka från 1500-talet till 1600-talet. 

I en aktuell studie av Lotta Leijonhufvud över tiondeutvecklingen i Sverige 
finner författarinnan en nära nog stagnerande utveckling på riksnivån från cirka 
1540–1680.40 Diagram 3 illustrerar tiondeutvecklingen dels totalt dels fördelat på 
län. De expansiva länen har vita kurvor de övriga svarta. Det framgår att bara tre 
av tretton län uppvisar en expansiv tendens. Alla tre länen ligger inom eller i 
anslutning till Bergslagen, en region som genom bergshanteringen hade stor 
betydelse i svensk ekonomi på 1600-talet. Dessa delar av Sverige var också en 
kolonisationsregion långt in på 1600-talet, med upptagning av nya gårdar och 
folkökning.41 Det inre UO, de tre östsvenska länen Östergötland, Södermanland 
och Uppsala, varierar i tionde men inget av dem uppvisar en långsiktig 
expansion. De framstår tvärtom som klart stagnerande i jämförande perspektiv. 
Den vikande tendensen från 1620- och 30-talen är slående.42 

Det är en uppenbar kontrast mellan skördeutvecklingen mätt i tionde och 
befolkningsutvecklingen. Om vi förutsätter att tiondet i stora drag speglar 
spannmålsproduktionen i landet, måste slutsatsen bli att utvecklingen under 
loppet av 1500-talets senare del och 1600-talet inneburit en gradvis växande 
klyfta mellan befolkning och näringstillgång. Leijonhufvud drar följande slutsats: 

If the tithes were correlated to harvests and the proportion of the harvests set 
aside for the tithes remained the same during the period, grain production per 
capita was halved during the period.43 

Enligt Leijonhufvuds beräkningar av kaloribehovet per dag blev den inhemska 
spannmålsproduktionen alltmer otillräcklig för att täcka näringsbehovet i Sve-
rige. Hon drar slutsatsen att levnadsstandarden sjönk, trots att en växande spann-
målsimport under 1600-talet bidrog till att motverka den sviktande närings-
tillgången.44 Leijonhufvud släpper in klimatfaktorn i sina förklaringar. Men hon 

                                   
40 Leijonhufvud 2001, appendix. 
41 Brunius 1980, s. 129ff; Palm 2000; Österberg 1977, s. 262ff. 
42 Leijonhufvud 2001, appendix II-XIV. Källa databasen: KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db 
skördeindex (reg o prox), länkad till: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db tionde. 
43 Leijonhufvud 2001, s. 249. 
44 Leijonhufvud 2001, s. 248ff. Se också Magnusson 1996, s. 42. 
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för, vad jag kunnat se, ingen systematisk diskussion kring klimatets eventuella 
betydelse för produktionsstagnationen i landet.45 

Diagram 3. Tiondet i svenska län 1540–1680 (rörliga 25-årsmedelvärden). 
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Även andra studier tyder på en stagnerande produktion. I en långtidsserie över 
produktionen i Ståthöga by i Östergötland följer utvecklingskurvan ganska väl 
föreställningen om en fallande produktion på 1600-talet. (Diagram 4) Det är 
framför allt under 1600-talets senare hälft som produktionen nära nog halveras. 
I Ståthöga kan man också följa återhämtningen efter 1720-talet. Mellan ungefär 
1730 och 1740 återhämtade sig produktionen till nivåerna före nedgången på 
1600-talet.46 

Produktionsdata från sju gods i det inre UO vid 1600-talets mitt visar ingen 
entydig trend. (Diagram 5) Produktionsnivåerna låg i stort sett stilla mellan 
cirka 1650 och 1680. Här framträder återigen bilden av en stagnerande spann-
målsproduktion.47 

Den mer expansiva utvecklingen på 1700-talet som avspeglades i Ståthöga bys 
produktionssiffror är påtaglig i rikets totalskörd vid början av 1800-talet. 
(Diagram 6) Trots kraftiga fluktuationer rådde en tydligt expansiv trend mellan 
1800 och 1820.48  

                                   
45 Leijonhufvud 2001, s. 246. En ökning av kornproduktionen, menar hon, kan bero på att just 
den grödan trivdes bättre i det fuktigare klimatet på 1600-talet. 
46 Helmfrid 1949. Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db skördar. 
47 Ågren 1964, s. 210-215. Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db skördar. 
48 Historisk statistik Tab. C 7. Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db skördar. 
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Trots den ofullständiga statistiken är det tydligt att den svenska spannmåls-
produktionen haft en stagnerande till fallande tendens från 1500- till 1600-talet. 
De fragmentariska beläggen för 1700-talet tyder på att utvecklingen då vände 
och gick i en mer expansiv riktning. 

Diagram 4. Skördar i Ståthöga by 1555–1756. 
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Diagram 5. Spannmålsskördar på sju gods 1650–1683. 
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Vi har också vissa indikationer på att avkastningen inom jordbruket kan ha varit 
inne i en långsiktigt fallande trend. Data från ett antal avelsgårdar på 1500- och 
1600-talen tyder på detta.49 Diagram 7 visar utvecklingen vid tolv olika gods. 
Som synes är korntalen genomgående låga med medelavkastningen i storleks-
ordningen fyra skördade per sått korn. Inget tyder på att avkastningen har ökat 
                                   
49 Leijonhufvud 2001 (Ekholmen, Venngarn, Kungs-Norrby, Hov, Ekolsund); Söderberg 1977 
(Örby gård). Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db avkastning. 
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under perioden. Diagrammet visar snarare en fallande tendens under 1500-talet 
och därefter stagnation. 

Det går inte att med säkerhet hävda att de anförda beläggen bevisar att spann-
målsproduktionen stagnerat under 1500- och 1600-talen, men särskilt Leijon-
hufvuds omfattande studie av tiondet bör ses som en stark indikator. För man 
samman det genomsnittliga värdet av samtliga produktionsindikatorer i ett pro-
duktionsindex för perioden 1540–1680 framträder en klart fallande tendens 
fram till 1570-talet och därefter en viss återhämtning följd av stagnation till 
1660-talet innan en vikande tendens åter tar vid50 (Diagram 8 a–b). 

Diagram 6. Sveriges skörd 1800–1820. 
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Diagram 7. Avkastning vid tolv gods 1540–1685. 
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50 Diagrammet är konstruerat som ett länkat index där produktionsindikatorerna mätts mot 
ett basvärde som motsvarar de olika indikatorernas respektive medelvärden. Värden över 100 
visar skördar över medelvärdet och vice versa. Källa databasen: KlimoSkörd Db aggre-
geringar.xls/Db länkat prodindex, länkad till: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db skördar/Db 
tionde/Db avkastning/Db skördeomdömen. 
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Diagram 8A. Länkat produktionsindex 1540–1681 (medelvärden) &  
Diagram 8B. Antal dataserier. 
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Den slutsats som materialet tillåter tyder på att spannmålsproduktionen i Sve-
rige nått ett produktionstak under 1600-talet. Materialet ger också ett starkt stöd 
för Leijonhufvuds uppfattning om en ökande klyfta mellan produktionen och 
antalet munnar som skulle mättas. Det faktum att denna klyfta inte ledde till en 
omfattande demografisk kris kan förklaras av en ökande förmåga hos samhället 
att möta spannmålsbrist. Här spelade säkerligen spannmålsinförsel från främ-
mande länder eller andra delar av det svenska stormaktsimperiet en viktig roll. 
Den anpassningsstrategi som var möjlig i 1600-talets Sverige anknöt till rikets 
expansiva politiska och militära utveckling. Den territoriella expansionen och 
den växande rikedomen öppnade nya förutsättningar för att täcka ett hotande 
spannmålsunderskott. 

Handeln med spannmål 

Export och import 
Under 1600-talet skedde av allt att döma en omsvängning av svensk utrikes-
handel med spannmål. Under 1500-talet och en god bit in i 1600-talet var det 
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vanligt med spannmålsexport från svenska städer. Utförseln var föremål för 
många regleringar och förbud från kronans sida. Man var angelägen om att 
garantera livsmedelstillgången i landet under krig eller missväxt.51 Det innebar 
att exporten fluktuerade kraftigt. Under förbudstider släpptes bara vissa dispens-
frakter igenom, utöver den smuggling som sannolikt ägde rum mer eller mindre 
kontinuerligt i gränstrakter och från mindre hamnar.52 

Utrikeshandeln med spannmål är svår att belägga i långa tidsserier eftersom 
beståndet av bevarade källor, främst tulljournaler, från tiden före 1700-talet är 
ojämnt bevarat. Men i flera publikationer, inte minst stadshistoriker, finns 
spridda data som kan bilda underlag för tentativa slutsatser. I diagram 9 har 
spannmålsexporten från Östergötland och några svenska städer ställts samman 
för tiden från 1500-talets senare del till 1600-talets mitt.53 I samtliga fall var 
spannmålsexporten viktig, men fluktuerande. I Nyköping och Norrköping kan 
vi exempelvis se hur utförsel på flera tusental tunnor plötsligt kunde falla till en 
bråkdel av den normala nivån.54 Detta är markant för åren 1603 till 1606. Även 
Östergötlands export hade en kraftig dykning år 1604. Liknande nedgångar i 
spannmålsutförseln, fast inte lika markerade, hade av allt att döma ägt rum 
redan under 1570-talets senare del. Båda dessa perioder kännetecknades av svaga 
skördar åren strax innan nedgången i exporten. 

Diagram 9. Spannmålsexport från Östergötland och tre östsvenska städer 1575–1650. 
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51 Se åtskilliga belägg i PRFSS, vol. 3-5. 
52 Om smuggling och olaga gränshandel se Linge 1969, s. 175ff, 256ff och Sandström 1990, 
kap. 7. 
53 Data har hämtats. från Helmfrid 1965, s. 217; Lindberg 1975, s. 357; Öhman 1973, s. 244f. 
Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db spannmålshandel. 
54 Detta karakteristiska mönster kunde jag konstatera i samband med arbetet med min 
doktorsavhandling även i Kalmars. utrikeshandel på 1500-talet. Lilja 1983, s. 60. 
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Den långsiktiga trenden är inte helt entydig, men i rikets viktigaste hamn, Stock-
holms hamn, är trenden klart expansiv efter år 1600, det i diagrammet tidigaste 
belagda året. Bortsett från en tillfällig nedgång i 1610 års export växte den starkt 
expanderande55 stadens utförsel på bara några decennier från drygt 7000 till 
nästan 30 000 tunnor. Under missväxtåret 1650 exporterades från Stockholm 
bara 2 tunnor spannmål.56 Exporten från Östergötland och de två östgötastäderna 
uppvisar däremot ingen entydigt expansiv trend, även om de sista utförselbeläggen 
på 1610-talet tenderar att ligga något högre än de högsta värdena på 1500-talet. 

Utrikeshandeln i Sverige är till stora delar höljd i dunkel för 1600-talets se-
nare del och början av 1700-talet, men det är sannolikt att omsvängningen från 
export till import inträffade någon gång i det tidsintervallet. Sooms tabeller indi-
kerar att spannmålsimporten till Sverige från Reval och Narva kom igång på 
1630-talet och nådde cirka 20 procent av exporten från de båda städerna under 
1670-talet.57  

Diagram 10. Spannmålsimport till Sverige från Reval och Narva 1630–1700. 
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Från 1720-talet har vi klara belägg på en stadig spannmålsimport till Sverige som 
helhet. Det handlade under detta århundrade om införsel av 40-50 000 tunnor i 
årligt genomsnitt. (Diagram 11) Fluktuationerna var stora och indikerar starka 
variationer i det årliga spannmålsbehovet.58 Ökningstrenden viker efter de stora 
importåren 1783–84, år som för övrigt sammanföll med en sammanhängande 

                                   
55 Stockholms. folkmängd kan ha ökat från knappt 10 000 till 35 000 under 1600-talets första 
hälft och vidare till drygt 55 000 under 1600-talets andra hälft. (Lilja 1995) 
56 Sandström 1990 s. 356ff. 
57 Soom 1961, s. 285ff. Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db spannmålshandel. 
58 Högberg 1969, kap. 7; Åmark 1915, s. 104ff; Larsson 2006, s. 68. Källa databasen: Klimo-
Skörd Db basdata.xls/Db spannmålshandel. 



 
 
S V E N  L I L J A  

 84 

period av svaga eller mycket svaga skördar. Vid 1800-talets början är importen 
tillbaka på nivån från 1720-talet. Importberoendet har uppenbarligen avtagit, 
samtidigt som de kraftiga svängningarna fortfarande antyder ett starkt beroende 
av spannmål från utlandet. 

Diagram 11. Spannmålsimport till Sverige 1720–1820. 
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Den långsiktiga utvecklingen av spannmålshandeln med utlandet tyder på en 
strukturell övergång från överskott till underskott. I stället för en ”malthusiansk” 
kris med näringsbrist och överdödlighet, har det svenska samhället på 1600-talet 
haft förutsättningar för en framgångsrik anpassningsstrategi. Ett växande spann-
målsunderskott möttes med spannmålsimport. Att denna anpassning ägde rum 
under den tidsperiod då LIA hade sitt kallaste skede talar för att klimatför-
ändringen kan ha spelat en roll för näringstillgången i Sverige vid denna tid. 
Tecknen på stagnation i spannmålsproduktionen och avtagande avkastning på 
vissa gårdar under 1600-talet gör kopplingen till klimatet trovärdig.  

Samtidigt måste andra sociala faktorer vägas in i bilden. Den svenska statens 
kraftiga inte bara militära utan också administrativa och fiskala expansion har 
troligen bidragit till ett ökat spannmålsbehov. Urbaniseringsnivåns höjning och 
bergsnäringarnas expansion under 1600-talet måste också tas in i bilden. I båda 
fallen krävdes livsmedelsförsörjning för att upprätthålla de ekonomiska aktivi-
teterna. 

Spannmålspriserna 
Den växande klyftan mellan ökande befolkning och stagnerande produktion kan 
förväntas leda till prishöjningar på livsmedel. I den ekonomisk-historiska 
litteraturen beskrivs också ”det långa 1500-talet” som ett skede av ökande rela-
tivpriser på spannmål. Den omdebatterade ”1600-talets kris” antas å andra sidan 
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ha följts av ett internationellt prisfall på spannmål. Efterfrågan i det krishärjade 
Europa ska ha avtagit, inte minst på grund av de stora härjningarna i Europas 
kornbod vid denna tid, Polen och Ukraina, men också på grund av minskad 
efterfrågan i de nederländska städerna.59 

Det går att se en liknande sekvens i svenskt prismaterial, även om utveck-
lingen inte ansluter sig entydigt till föreställningen om prisstegring följd av 
prisfall.60 (Diagram 12) Under 1500-talets förra del rådde en period av pris-
höjningar, men i absoluta tal tycks inte stockholmspriserna ha fortsatt att stiga 
under 1500-talets senare del. Krisåren runt 1600 är tydligt markerade i pris-
utvecklingen, liksom de svåra åren vid 1570-talets början, men trenden från 
1560-talet till cirka 1620 ligger förhållandevis stilla. Den nya prisökning som tar 
vid omkring 1620, och är hastig fram till ca 1640 i Stockholm och Östergötland, 
ägde rum i stort sett parallellt med den kraftiga ökningen av Stockholms spann-
målsexport. Prisökningen kan givetvis ha varit en kraftfull motor bakom exporten. 

Från 1640-talet syns tecken på en långsammare prisutveckling. Det är under 
den perioden ”1600-talets kris” gör sig tydligt märkbar i norra Centraleuropa, 
och då vi måste anta att Sverige gick från export till import av spannmål. Senare 
delen av 1600-talet framstår i det perspektivet som ett skede av strukturförändring.  

Diagram 12. Spannmålspriser i inre UO 1530–1820. 
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59 Miskimin 1977, s. 47ff; Wallerstein 1980, s. 13-22; Cameron 1993, s. 107. 
60 Källa databasen: KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db länkat prisindex (inre UO), länkad 
till: Klimoskörd Db basdata.xls/Db spannmålspriser 1. 
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Det är samtidigt ett skede med omfattande samhällsförändringar. Sparsamhet, 
enkelhet och anspråkslöshet är nyckelord som förekommit i den historiska 
litteraturen om de karolinska kungarnas regimer, en tid då det blev allt uppen-
barare att den svenska stormakten började få svårigheter att leva upp till sin roll 
som ledande europeisk makt och garant för westfaliska freden.61 Denna till-
tagande resursbrist kan inte frikopplas från klimatfaktorn, även om klimatets 
inverkan som strukturell faktor måste ha varit långsam, dold och indirekt. 

Den påtagliga prisstegringen under 1700-talet, särskilt från 1730-talet, tyder 
på att den ekonomiska återhämtningen och befolkningsexpansionen i det 
svenska riket och övriga Europa på nytt genererat efterfrågan på spannmål. 
Detta var ju också ett skede då temperaturnivåerna låg något högre än tidigare, 
men den kontinuerliga prisökningen ända in i 1800-talet indikerar att efter-
frågan ökat snabbare än tillgången. Även om den relativa värmeperioden under 
1700-talets andra kvartal förbättrade förutsättningarna för spannmålsproduk-
tionen tycks detta inte ha räckt för att möta de långsiktiga behoven. Paradoxalt 
nog tycks spannmålsimporten ha kulminerat på 1780-talets mitt under den 
pågående prisstegringen och strax efter de klimatframkallade svaga skördarna 
1780–84. Det är möjligt att sambandet mellan spannmålsimport och efterfrågan 
på spannmål blivit något svagare, och att den inhemska produktionen återigen 
bättre kunde möta den inhemska efterfrågan.  

Klimatkriser och skördekriser 

Skördekriser – orsaker och konsekvenser 

Svält, epidemier och dödlighet 
Skördarna fluktuerade kraftigt från år till år inom ramen för den långsiktiga 
produktionen av spannmål. Dessa årliga variationer berodde ofta på klimat- och 
väderväxlingar, och de blev som regel mer ödesdigra för lokalsamhället än de 
långsammare produktionstrenderna, som man hade mer tid att anpassa sig efter. 
Även om skördarna påverkats av flera faktorer än klimatet så måste klimat och 
väder ses som en av de viktigaste variablerna bakom skördevariationer. När 
skördarna blev så svaga att de inte längre räckte till försörjningen gick lokalsam-
hället in i en kris, och vid de tillfällen felslagna skördar berodde på väder och kli-
mat är det rimligt att tala om en klimatkris. Den kanske mest dramatiska yttringen 
av den typen av klimatkriser var överdödlighet, eller mortalitetskriser.62  

I två tidigare projektstudier om lokala klimatkriser och skördefluktuationer 
koncentrerade jag mig på begränsade regioner och kortare tidsperioder. Både i 
en studie av Södermanlands kusthärader ca 1560–1620 och i en annan av östra 
                                   
61 Se exempelvis Englund 1989, kap 12 och Ericsson 1993, s. 164ff. 
62 Larsson 2006. Jmf. Utterström 1954 och Utterström 1955. 
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Sverige, Finland och Ösel/Estland cirka 1690–1720 fann jag otvetydiga tecken på 
klimatkriser just under de kortare skeden som pekas ut av de paleoklimato-
logiska kurvorna. Båda kriserna tycks ha varit geografiskt utbredda och 
åtminstone 1690-talets klimatkris är väl känd och diskuterad särskilt i den finska 
forskningen.63 Det finns därmed anledning att anta att både 1690-talets klimat-
kris och klimatkrisen i Södermanland åren runt 1600 berodde på större klimat-
omsvängningar. De publicerade kurvor som jag åberopat i klimatkapitlet ovan är 
oftast utjämnade 30- eller 40-årskurvor och kan därför antas reflektera mer 
grundläggande europeiska temperaturförskjutningar. I det perspektivet framstår 
mina undersökningsområden som europeiska och inte bara regionala. 

I studien av 1690-talets klimatkris undersökte jag mortaliteten i några 
socknar på Ösel och hade då inga svårigheter att visa hur dödlighetstoppar slog 
till under vissa år kända för klimatframkallade missväxter. Samma mönster gick 
att finna i central-östra Sverige. Sambandet mellan förhöjd dödlighet och fel-
slagna skördar har nyligen fått ett starkt stöd i en aktuell studie kring dödlig-
heten och dess orsaker. I den undersökningen för Daniel Larsson en diskussion 
bland annat om skördarnas betydelse för dödligheten. Han finner en mycket tät 
korrelation mellan allmänna dödstalet och missväxter i sina 14 undersökta 
socknar. Av elva identifierade missväxter mellan 1647 och 1773 kan han påvisa 
tydliga mortalitetstoppar64 vid åtminstone sju tillfällen.  

Sambandet mellan missväxter och ökad dödlighet var påtagligt men ändå 
mindre direkt än man kanske i förstone inser. Visserligen finns återkommande 
belägg på att människor dog under hungerkriser, men det är tveksamt om svält 
var huvudorsaken till överdödligheten. Larssons ingående undersökning av död-
lighetens karaktär visar att flertalet dödsfall berodde på epidemier. Han har 
undersökt de demografiska effekterna av dysenteri, tyfus, smittkoppor och pest, 
och föga överraskande funnit att dödligheten samvarierat ganska väl med 
epidemierna. Hans slutsats är att ”alla missväxter och större stegringar i död-
lighet 1647–1775 var samtidiga med utbrott av någon eller några av de fyra 
sjukdomarna”.65 

Det betyder inte att överdödlighet under hungersnöd skulle sakna samband 
med undernäring och svält. Vissa typer av epidemier var starkt korrelerade med 
svältkatastrofer. Det var framför allt dysenteri och tyfus som slog till under 
hungerperioder, men Larsson fann också ett visst samband mellan smittkoppor 
och matbrist, medan pest utvecklades mer oberoende av näringssituationen hos 
befolkningen. Långsiktigt förändrades sjukdomspanoramat så att pesten för-
                                   
63 Lilja 2006 och Lilja 2008 och där anförda belägg. Krisen åren runt 1600 uppmärksammades 
även av Utterström 1955, s. 26ff. Se även Collmar 1960 för bebyggelsestagnation och öde-
avkortningar som en följd av militära operationer och/eller missväxter under detta skede. 
Brunius 1980, s.127f; Larsson 1972, s. 114, 160, 163f; Neumann & Lindgrén 1979; Österberg 
1977, s.248f. 
64 Med mortalitetstoppar avses här kraftiga dödlighetsökningar utöver den normala. 
65 Larsson 2006, s. 94. 
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svann efter det sista stora utbrottet 1710–11, medan smittkopporna i stället fick 
intensivare utbrott från omkring 1700. Larsson antar att det var en ökad virulens 
hos smittkoppsviruset som låg bakom denna förändring. Han menar att det 
iakttagna sambandet mellan smittkoppor och matbrist delvis kan vara en till-
fällighet, och bero på att missväxter och koppor uppträdde så ofta. Men han 
menar också att ökad rörlighet under svältår och undernäring hos barn kan ha 
bidragit till spridning av och minskad motståndskraft mot sjukdomen. Eftersom 
smittkoppor och dysenteri var epidemier som framför allt drabbade barn bidrar 
dessa två sjukdomar också till att delvis förklara den allmänna överdödligheten 
hos barn särskilt på 1700-talet.66 

Klimatet spelade en viktig roll för utfallet av skördarna. Larssons studie visar 
till exempel hur skogsområden och nordligare områden var mer exponerade för 
klimatberoende skördevariationer. ”Ett år kunde slagregn fälla den mogna säden 
eller förstöra groddarna, ett annat var det sen eller tidig frost. Någon gång 
kanske det var dålig kvalitet på utsädet (parasitsvampinfektioner, frostskador) 
och ibland kunde torkan slå till”.67  

Sambandet mellan klimat och svältkatastrofer var komplicerat. Kopplingen 
mellan skörd och näringstillgång bestod av en kedja av sociala och ekonomiska 
faktorer som alla måste fungera för att svälten skulle undvikas vid missväxt. Vid 
omfattande och upprepade missväxter kunde bönderna tvingas använda utsädet 
som föda, vilket försämrade försörjningssituationen under följande år. Drabbade 
bygder blev därför beroende av införsel utifrån, och det var inte sällan som in-
förselmöjligheterna försämrades just under bristår. Tillgången på spannmål 
minskade och priserna sköt i höjden.68 

I Larssons studie framgår att man bättre lyckades möta missväxter på 1700-
talet än tidigare. Sambandet mellan dödlighet och missväxter tycktes avta från 
1710-talet, vilket författaren menar beror på en ”dold” demografisk transition. 
Efter 1720 kan han se en minskad dödlighet hos vuxna, detta i klar kontrast till 
den ökade barnadödligheten, som främst tycks ha berott på smittkoppornas 
ökade intensitet. Larsson ansluter sig till en tidigare tolkning och hävdar att en 
agrar kriscykel hade nått sitt slut. ”Efter 1720 ökade försörjningsgraden mer än 
folkökningen, vilket förmodligen kan betraktas som yttersta skälet till kris-
cykelns avtagande.”69 

Både produktionen, handeln och transfereringar av spannmålsöverskott tycks 
ha förbättrats under 1700-talet. Magasinsväsendet och statens spannmålsleveran-
ser bidrog till att lätta trycket under krisperioder, och även spannmålsimporten 
bör ha spelat en stor roll i sammanhanget.70 De bättre ekonomiska och sociala 

                                   
66 Larsson 2006, s. 93-128. 
67 Larsson 2006, s. 124f. 
68 Larsson 2006, s. 122f. Jmf Lilja 2008 och där anförda belägg. 
69 Larsson 2006, s. 183f. Larsson hänvisar här till Magnusson 1996. 
70 Larsson 2006, s. 174-184. 
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förhållandena under det relativt sett fredligare 1700-talet skapade nya förut-
sättningar för att möta större missväxter. Dessa slog inte igenom lika dramatiskt 
som de gjort under krigens 1600-tal.71 

Skördar och priscykler 
Möjligheten att möta en missväxt berodde i stor utsträckning på möjligheten att 
ersätta utebliven produktion med införsel. Spannmålens tillgänglighet var av-
görande för om en region eller ett lokalt område skulle ha möjlighet att möta en 
hotande svältkatastrof. Det innebar att marknaden på spannmål många gånger 
var avgörande för utfallet, och marknaden styrdes av prisnivåerna. Spannmåls-
priserna fluktuerade starkt i det förmoderna Europa. Där rådde både starka kort-
siktiga svängningar och långsiktiga trender. När man diskuterat orsakerna 
bakom prisvariationerna har flera faktorer lyfts fram. Bland dem spelar klimatet 
en viktig roll. 

I en nyutkommen avhandling konstaterar Göran Hansson att ”de stora pris-
ökningarna under 1550–1650 i Europa sannolikt till stor del kan tillskrivas kli-
matet”. Men han betonar även andra faktorer bakom skördeutfallet, som exem-
pelvis befolkningsutvecklingen. 

Enligt Hansson var skördeutfallet beroende av i huvudsak tre klimatfaktorer, 
jordens fuktighet vid sådd, temperatursumman under vegetationsperioden och 
vädret vid skörden.72 Av dessa tre är temperatursumman den som kanske är när-
mast kopplad till mer varaktiga, strukturella klimatförhållanden. Den avgörs 
exempelvis av den rådande klimatregimen, topografiska förhållanden eller 
växternas klimatzon. Men även de andra faktorerna är strukturellt betingade. 
Avgörande för skördarna var utfallet under årets skördeperiod. Ur klimatsyn-
punkt marginella områden kunde ge god avkastning under gynnsamma för-
hållanden och vice versa. 

Hansson hävdar att spannmålspriserna utvecklats i cykler och han tycker sig 
ha funnit tolv priscykler för sitt undersökningsområde Östergötland mellan 
1592 och 1729.73 I sin analys av orsakerna bakom elva av cyklerna finner han att 
den ”vanligaste orsaken utan tvivel var missväxter och dåliga skördar”. Men han 
kan också konstatera ett starkt samband med krig och krigsförberedelser. Även 
monetära förändringar och farsoter var relativt vanliga i samband med pris-
cyklerna, men inte lika frekventa som missväxterna. Ett par av priscyklerna 
drevs helt och hållet fram av missväxter.74 Det gäller inte minst priscykeln under 
det katastrofdrabbade 1690-talet (1691–1702).75 

                                   
71 Larsson 2006, s. 68f, 126f, 199 samt diagram 14, s. 68. 
72 Hansson 2006, s. 147f. 
73 Hansson 2006, s. 57-69, 76f. 
74 Hansson 2006, s.190f. 
75 Lilja 2008. 



 
 
S V E N  L I L J A  

 90 

Ett allmänt skördeindex för Sverige 
I mina två tidigare studier koncentrerade jag mig på kortare skeden för att något 
närmare kunna gå in på tydliga skördekriser. Det längre tidsperspektivet 
saknades där, vilket bland annat innebar att analysen av skördekrisernas fre-
kvens fick stanna vid tentativa slutsatser. I den här studien har ambitionen varit 
att konstruera långtidsserier av skördeindex för därigenom skapa bättre under-
lag för diskussionen om skördevariationerna och missväxternas och de svaga 
skördarnas frekvens. De index jag arbetar med är komponerade av olika typer av 
skördepåverkade data.76 Jag har således fört samman produktionsdata av typen 
tiondeuppgifter och avkastningsuppgifter med handelsdata som export-import-
volymer och prisrörelser. Syftet har varit att genom kombinationen av data 
konstruera en sammanhängande tidsserie som gör det möjligt att identifiera 
goda och dåliga skördeår över den tidigmoderna perioden, eller mer preciserat 
cirka 1540–1820. Detta är idag knappast möjligt att göra utan att olika typer av 
skördeindikatorer kombineras. 

Diagrammet nedan (Diagram 13) är ett försök att sammanfattande och över-
siktligt visa fluktuationerna i skördeindikatorer.77 Diagrammet sammanför de 
olika typerna av belägg och de båda geografiska nivåerna i ett övergripande 
index, med avsikten att ge en sammanhängande kurva över skördevariationerna 
under cirka 280 år. Diagrammets konstruktion innebär dock att det inte bara 
avspeglar skördevariationerna, utan även vissa konsekvenser av skördeutfallen, 
som variationer i spannmålspriser och spannmålshandel. Det som går förlorat i 
precision vinns i stället i tidsseriens längd.  

I diagrammet framträder tydligt den cyklicitet som tycks ha varit så utpräglad 
för skördeutfallen under den tidigmoderna tiden. Reservationen bör dock till-
fogas att indexet är konstruerat så att det främst mäter avvikelser från antagna 
normalförhållanden, vilket ger en tendens hos kurvorna att pendla runt normal-
värden. Men den pendlingen kan se olika ut. Den behöver inte visa de cykliska 
mönster eller sammanhängande perioder av svaga eller goda skördar som fram-
träder i diagrammet. 

 

                                   
76 Indexen är konstruerade som avvikelser från genomsnittliga perioddata under begränsade 
perioder (oftast ett eller ett par decennier). Skillnaden mellan medelvärdena och de faktiska 
årsuppgifterna har sedan indexerats i en femgradig skala från +2 till -2, där plusvärdena ut-
trycker skördar över genomsnittet och minusvärdena skördar under genomsnittet. Utfallet i 
diagramkurvorna visar det genomsnittliga årliga utfallet i de indexerade serierna. Värden nära 
+2 eller -2 innebär således att samtliga indikatorer under det uppmätta året pekar åt samma 
håll. Värden i mellanintervall kan både vara uttryck för att indikatorerna pekar i den rikt-
ningen eller att de pekar i olika riktningar och därför tar ut varandra. För detaljerad informa-
tion om konstruktionen av indexet hänvisas till beräkningarna i databasen primärdatatabeller 
KlimoSkörd Db basdata.xls, och härledda beräkningar i KlimoSkörd Db aggregeringar.xls.  
77 Källa databasen: KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db aggr skördeindex och Db skörde-
index (reg o prox), länkad till: KlimoSkörd Db basdata.xls/flera kalkylblad. 
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Diagram 13. Allmänt skördeindex, hela UO 1540–1820. 
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Diagrammet visar en tendens till kortare cyklicitet från 1700-talets början och 
framåt. Det är en förändring som i stort sett sammanfaller med den i tidigare 
forskning iakttagna övergången till en ny agrarcykel. Förändringen är svårtolkad 
eftersom den kan vara ett tecken på såväl klimatförändringar som sociala för-
ändringar. Den kan också bero på indexets konstruktion. Vikten av pro-
duktions- och handelsdata förändras över tiden, så att produktionsdata väger 
tyngst under 1500- och 1600-talen medan handelsdata dominerar på 1700-talet. 
Men det är inte omöjligt att diagrammet även avspeglar en reell förändring i 
cykliciteten. I mina två tidigare studier kunde jag bland annat konstatera att 
cyklernas periodicitet var nästan dubbelt så lång under perioden cirka 1570–
1620 som under perioden 1690–1720.78 

En hypotes är att denna förändring kan kopplas till klimatsituationen. Det 
sker av allt att döma en klimatförändring i början av 1700-talet då LIA:s kallaste 
skede övergår i en något varmare period. Det förblir dock en hypotes att detta skulle 
innebära instabilare klimatförhållanden som avspeglas i kortare skördecykler. 

I tabell 1 nedan har de mycket svaga och svaga indexåren lyfts fram för att 
tydligare visa var eventuella skördekriser kan ha ägt rum. Eftersom indexet 
kombinerar såväl produktions- som handelsindikatorer visar det inte bara svaga 
skördeår utan också år då svaga skördar påverkat spannmålshandeln. I tabellen 

                                   
78 Lilja 2006, s. 142; Lilja 2008, s. 59ff. 
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och kommentaren talar jag därför om svaga och mycket svaga indexår i stället 
för svaga skördar och missväxter. Ur skördekrisens perspektiv är detta mindre 
viktigt eftersom missväxter och svaga skördar inte bara drabbade det svaga 
skördeåret utan ofta även följande år. Nedanstående tablå visar den kvantitativa 
definition jag använder för uttryck som mycket svag, svag, normal etc. 

Tablå – Karakterisering och gränsvärden för skördeindex. 
 

karakteristik  gränsvärden 
mycket svag  -2,0 till -1,6 
svag   -1,5 till -1,1 
måttlig  -1,0 till -0,6 
normal  -0,5 till 0,5 
god   0,6 till 1,0 
mycket god  1,1 till 1,5 
utmärkt  1,6 till 2,0 

Diagram 13 antyder att mycket svaga indexår var relativt ovanliga, men att svaga 
och mycket svaga år sammantagna kan ha varit vanliga. Under den 281 år långa 
perioden mellan 1540 och 1820 är det inte fler än 5 spridda år som faller under 
index -1,5, medan ytterligare 36 år ligger i intervallet -1,1 till -1,5 (Tabell 1). De 
41 åren av låga indextal i diagrammet innebär i genomsnitt en svag indikation 
vart sjunde år. Sammanhängande perioder av låga indextal varade aldrig längre 
än tre år i följd, men ibland uppträder svaga index med bara något års mellan-
rum. Om man breddar definitionen och även räknar in måttligt svaga index (-
0,6 till -1,0) framträder flera sådana längre perioder. Mest framträdande är de 
längre perioderna 1568–77, 1596–1603, 1629–35, 1649–52, 1657–64 och 1693–98. 
På 1700-talet blir perioderna som nämnts kortare. Möjligen kan man identifiera 
en längre period av svaga index mellan 1717 och 1727, men den delas av några 
relativt goda år omkring 1720. Detsamma kan kanske sägas om åren 1756–65. 

Diagram 13 ger en antydan om de frekventa skördesvängningarna under den 
tidigmoderna tiden, med relativt få mycket svaga men många svaga indexår eller 
år i anslutning till sammanhängande måttliga skördeperioder. Om man betrak-
tar de fem svagaste indexåren som ett minimum kan summan av antalet svaga 
skördeindex och sammanhängande perioder av måttliga index representera en 
maximal risknivå. Även om vissa år under de svagare perioderna var goda 
skördeår kan den samlade effekten av svaga skördar under sammanhängande 
perioder ha påverkat den sociala och demografiska situationen även under de 
bättre åren.  
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Tabell 1. Svaga och mycket svaga indexår 1550–1820 (hela UO). 
 

index index index
1550 1693 1756
1571 1697 1757
1597 1698

1762
1601 1708 1763
1602 1709 1764
1603

1717 1771
1718 1772

1630 1719
1633 1781
1634 1726 1783

1727
1650 1800
1652 1736 1801
1659

1741 1812
1674 1748 1818
1677 1819

mycket svag (fet stil) = index -1,6 till -2,0
svag (normal stil) = index -1,1 till-1,5

sammanhängande period  (minst 3 år)  

De sammanhängande perioderna täckte totalt 43 år. Utöver dessa var 27 år svaga 
indexår, vilket innebär att 70 av de 281 uppmätta åren hade svaga skördeindex 
eller låg inom perioder av svaga index. I stället för en minimirisk på ett mycket 
svagt år var 56:e år ökar den potentiella risken då till vart fjärde år. Någonstans 
inom det vida intervallet bör det gamla agrarsamhället riskmarginaler ha legat. 
Men riskmarginaler är i det här sammanhanget ett omfattande begrepp som inte 
bara täcker in skördeutfallen i sig utan även delar av deras sociala konsekvenser. 
För att komma vidare behövs en närmare undersökning av de olika typerna av 
indikatorer och deras geografiska utbredning. 

Skördeindex för produktion och handel 

Produktionsindex över årliga skördar 
Utgår man från data som kan anses spegla variationer i skördarnas storlek och 
avkastning, det vill säga produktionsindikerande data, handlar det i första hand 
om tiondeuppgifter, data över skördarnas storlek och data över avkastningen 
(korntalet). Diagrammet nedan visar ett index konstruerat på den typen av upp-
gifter. Tyvärr har jag inte kunnat fylla alla luckor i tidsserien, men data är ändå 
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tillräckligt frekventa för att ge en god bild fram till 1680. Uppgifterna därefter är 
sämre underbyggda och därför något osäkrare.79 

Diagram 14. Skördeindex för inre och yttre UO, produktionsindikatorer (skördar, 
tionde, avkastning och skördeomdömen) 1540–1820. 
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Diagrammet visar som synes den redan iakttagna tendensen till cykliska skörde-
variationer, med längre periodicitet före omkring 1700. Eftersom produktions-
indexet inte påverkas av handels- och prisförhållandena kan det vara ett tecken 
på att den förändrade periodiciteten faktiskt hade med skördeutfallet att göra.  

I diagrammet framträder vissa år och perioder som svaga eller goda skördeår. 
Om man definierar skördarnas resultat efter diagrammets index enligt tabellen 
nedan (tabell 2) framträder goda och dåliga år på ett entydigt definierat sätt. Av 
diagrammets totalt 267 uppmätta år80 var knappt hälften normala skördeår. 
Goda till utmärkta skördar inträffade under 65 av undersökningsperiodens år 
(24%), medan missväxterna, de svaga, och de måttliga skördeutfallen inträffade 
vid 73 tillfällen (27%). Uppskattningsvis 42 av de undersökta åren (16%) tycks 

                                   
79 Beräkningen har gjorts på minst tre årsdatauppgifter, men normalt på betydligt fler (före 
1681 oftast över tio belägg, max 46, efter 1680 oftast 4-7 belägg per år). Antalet belägg per år 
framgår av staplarna nederst i diagrammet. Källa databasen: KlimoSkörd Db aggre-
geringar.xls/Db aggr skördeindex och Db skördeindex (reg o prox)/ länkad till: KlimoSkörd 
Db basdata.xls/flera kalkylblad. 
80 Bortfallet på 14 år gäller perioden 1802-1820.  
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ha drabbats av svaga skördar eller missväxter. De 42 svaga skördeåren och miss-
växterna ger i genomsnitt en svag skörd vart sjätte år, medan de 14 miss-
växtindikationerna tyder på en missväxt i genomsnitt vart 20:e år. Det är be-
tydligt snävare riskmarginaler än de som kom fram ur det allmänna skörde-
indexet. Eftersom indikationerna här baserar sig på skördeutfall bör de ligga 
närmare den faktiska verkligheten. 

Tabell 2. Skördeårens fördelning efter utfall 1540–1820. 
 

antal %
utmärkt 1,6 till 2,0 2 1
mycket god 1,1 till 1,5 25 9
god 0,6 till 1,0 38 14
normal 0,5 till -0,5 129 48
måttlig -0,6 till -1,0 31 12
svag -1,1 till -1,5 28 10
missväxt -1,6 till -2,0 14 5

Summa 267 100
Bortfall: 14 år 1802-1820
Källa: Databasen "Db aggr skördeindex"  

I realiteten bör de verkliga skördekriserna ha varit färre än de svaga skördarna 
eftersom många svaga skördar var isolerade i tiden och sannolikt inte fick så 
omfattande sociala konsekvenser. Om vi av praktiska skäl här definierar en 
skördekris som minst tre sammanhängande svaga skördeår framträder flera 
svaga perioder. Tabellen nedan (tabell 3) lyfter fram de enskilda svaga skörde-
åren och åren av missväxt med utgångspunkt i definitionen i tabellen ovan. 
Tydligast framträder åren kring 1600, 1630-talets början, 1690-talets slut, 1760-
talets början och 1780-talets förra hälft. Det innebär att antalet svaga skörde-
perioder sjunker till fem perioder som omfattar totalt 17 år. Med den defini-
tionen kommer en skördekris att inträffa i genomsnitt vart 53:e år och då sträcka 
sig över 3–4 år. Det är vid sådana tillfällen skördekriser lätt kan ha utvecklats till 
mortalitetskriser. 

Mindre utpräglade perioder av svaga skördar eller missväxter, men ändå 
tydligt markerade inträffade vid 1570-talets och 1650-talets början, 1708–09, 
1756–57, 1770-talets förra hälft och i övergången till 1800-talet. Särskilt åren 
1708–09 bör ha varit riskpräglade. Dessa år är de enda år utöver 1690-talets 
missväxtår då indikatorerna pekar på sammanhängande missväxt under två på 
varandra följande år.  

De mellanliggande perioderna hade oftast bättre skördeutfall. Tydliga cykler 
av relativt goda skördar (index +0,5 och högre) inträffade 1558–64, 1639–47, 
1787–95. Men även andra längre perioder hade jämförelsevis goda skörde-
resultat. Under det ganska långa skede 1578–1594 var skördarna goda eller 
ganska nära det normala eller växlade osystematiskt mellan åren. Detsamma 
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gällde 1604–1626 (med undantag för 1615), åren 1636–48 och 1668–91 (med 
undantag för 1674 och 1677). 

Tabell 3 visar en tydligt ojämn kronologi av missväxterna och de svaga skörde-
åren. Ungefär omkring 1630 inträffar en förändring från relativt låg frekvens till 
en hög frekvens av svaga år och missväxter. Under den 89 år långa perioden 
1540 till 1629 inträffade bara 8 svaga år (10%), vilket kan jämföras med den 
kortare 70-årsperioden 1630–1700 då inte färre än 13 år var svaga eller miss-
växter (19%). Frekvensen nästan fördubblades alltså under 1600-talets senare 
del. En liknande brytning från låg till hög krisfrekvens inträffade omkring 1750. 
Femtioårsperioden 1700–1749 hade 5 krisår (10%), medan 51-årsperioden 
1750–1800 hade 16 krisår (31%).  

Tabell 3. Missväxter och svaga skördeår 1550–1820. 
produktion produktion produktion

1550 1659 1762
1570 1674 1763
1571 1677 1764
1597 1695 1771
1601 1696 1772
1602 1697 1775
1603 1698 1780
1615 1708 1781
1630 1709 1782
1632 1719 1783
1633 1723 1785
1634 1726 1798
1650 1756 1800
1652 1757 1812

mycket svag (fet stil) = index -1,6 till -2,0
svag (normal stil) = index -1,1 till-1,5

sammanhängande period (minst 3 år)
Bortfall: 1802-04, 1806-07, 1809-10,  1814-20.  

Man får av resultaten ovan intrycket av ett samhälle på marginalen, med stort 
behov av förutsägbarhet. Det lågproduktiva svenska jordbruket under den tidig-
moderna tiden skapade inte tillräckliga överskott för att alltid hålla tillbaka 
risken för hungersnöd. När veritabla skördekriser slog till måste hotet mot lokal-
samhället ha varit akut. 

Index över spannmålspriser och spannmålshandel 
Spannmålshandeln var, som Göran Hansson framhållit, starkt beroende av 
skördeutfallen, och speglar därför skördeutvecklingen på ett liknande sätt. I 
verkligheten var dock handeln med spannmål känsligare för ett större spektrum 
av samhällsförhållanden. Det gör att handelsindikatorer bara kan ses som in-
direkta belägg, så kallade proxydata, på skördeutfallet. Handelsdata är strängt 
taget mer intressanta som belägg på konsekvenserna av svaga skördeutfall och 
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missväxter än som proxyn på skördeutfallen i sig. Det är i första hand när pro-
duktionsindikatorer saknas handelsindikatorerna blir intressanta som indikato-
rer på skördar. Det innebär givetvis också att klimat och väder bara ger indirekta 
avtryck i handelsindex. 

Handelsindikatorerna kan beskrivas som efterklangsfenomen. Det tog alltid 
en viss tid innan svaga skördar eller missväxter fick genomslag i spannmåls-
priserna eller handeln. Men samtidigt låg handelns reaktioner på skördeutfallen i 
tiden närmare de sociala konsekvenserna av skördekriserna. Omfattande tempo-
rär införsel av spannmål och/eller plötsliga och kraftiga prisstegringar kan vara 
ett tecken på undernäring och överdödlighet bland utsatta människor, likväl 
som ett förebådande av det som alltför ofta skulle följa i skördekrisens spår. 

Tyvärr gör den ojämna kronologiska täckningen att slutsatser grundade på 
direkta jämförelser av de båda tidsserierna (produktions- och handelsindexen) 
blir osäkra för vissa perioder. En större mängd handelsdata per år har jag bara 
lyckats samla in för tiden efter 1732, då datamängden oftast överskrider 40 
belägg per år. Innan dess är beläggen betydligt färre inte sällan 3-4 belägg per år. 
Vissa perioder är något bättre ur beläggsynpunkt även före 1732. Det gäller främst 
1603–1620, 1648–75 och 1687–1731, då beläggen oftast ligger över sex per år. 

Tidsserierna uppvisar en tydlig korrelation i tiden. Men en närmare 
granskning visar också att handelsindikationerna ganska ofta släpar efter pro-
duktionsindikationerna. En korrelationsberäkning mellan de båda tidsserierna 
ger 0,5 för samma år och 0,48 om handelsindex förskjuts ett år framåt i tiden. 
Vid en förskjutning på 2 år sjunker korrelationen till 0,16.81 Det är alltså i stort 
sett lika sannolikt att en svag skörd ska ge avtryck samma år i de båda serierna 
som att reaktionen kommer med ett års förskjutning i handelsserien. Vi måste 
därför räkna med att ett kraftigt utslag i handelsindex kan vara en reaktion på 
dåliga skördar ett år bakåt i tiden. En viss fasförskjutning mellan produktions- 
och handelsindikerande data återspeglar sannolikt det faktiska förhållandet att 
marknadsreaktionerna på felslagna skördar blev något fördröjda i och med att 
spannmålsbristen gradvis ökade när lagren efterhand tömdes. 

Det innebär också att handelsindikatorernas eftersläpning i förhållande till 
klimatkrisen kan vara ytterligare lite större. Samtidigt måste man även förutsätta 
att redan registrerade produktionsdata hade en viss eftersläpning i förhållande 
till skördeutfallet, eftersom registreringen skedde vid fastställda tidpunkter på 
året. Det bör också ha haft betydelse när på året ett livsmedelsunderskott gjorde 
sig känt. Om svält började sätta in redan under det tidiga vinterhalvåret kan 
spannmålspriserna ha skjutit i höjden året därpå och vi får en eftersläpning i 
indikatorn. Om å andra sidan svälten började efter årsskiftet kan i stället de båda 
indikatorerna peka ut samma krisår, som ändå kan ligga året efter den svaga 

                                   
81 Se databasen KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db aggr skördeindex. 
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skörden.82 Klimateffekten på skörden hamnar i sådana fall före det att skörde-
krisen noterats i källorna. 

Diagram 15. Skördeindex för inre och yttre UO, handelsindikatorer (priser, 
export/import) 1540–1820. 
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Om man granskar det handelsbaserade skördeindexet på samma sätt som 
produktionsindexet bekräftas i stort sett det produktionsbaserade indexets sva-
gare perioder (diagram 15 tabell 4).83 De svaga produktionsperioderna åren 
kring 1600, 1630-talets förra del, 1690-talets senare del, 1760-talets början och 
1780-talets förra del sammanfaller således med tydliga utslag även i handels-
index, men handelsindex har som nämnts ofta en viss eftersläpning i förhållande 
till produktionsindex.  

I tabellen framträder några perioder som inte var lika tydliga som samman-
hängande år av missväxter eller svaga skördar. Det gäller främst början av 1650-
talet, åren kring 1660, 1670-talets senare del och 1717–19. Det är möjligt att 
några av dessa perioder hade en intensifierad spannmålshandel utan att den 
direkt berodde på skördeutfallet. Man kan misstänka att kriget på 1670-talet är 
en orsak till de låga indexvärdena. De låga värdena åren 1717–1719 kan också ha 

                                   
82 Det har inte varit möjligt att här korrigera för dessa felkällor. Allmänt sett bör dock särskilt 
produktionsindikatorn ligga relativt nära skördekrisen. Eftersom handelsindikatorn ofta 
pekar åt samma håll kan eftersläpningseffekterna sannolikt bedömas som relativt begränsade. 
Pris- och handelseftersläpningar på mer än ett år var förmodligen ovanliga. 
83 Källa databasen: KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db aggr skördeindex och Db skörde-
index (reg o prox)/ länkad till: KlimoSkörd Db basdata.xls/flera kalkylblad. 
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sin förklaring i de svåra samhällsförhållandena i slutet av det stora nordiska 
kriget. Men under dessa orosskeden tyder produktionsindikatorerna på att vissa 
år även kan ha varit svaga skördeår. 

Tabell 4. År av missväxter, svaga skördar och intensifierad spannmålshandel 1540–
1820 (produktions- och handelsindikatorer, hela UO). 
 
produktion handel produktion handel produktion handel

1550 - 1674 1674 1741
1570 - 1675 1748
1571 - 1677 1756 1756
1597 1597 1678 1757 1757

1598 1679 1762 1762
1601 1684 1763 1763
1602 1602 1693 1764 1764
1603 1603 1695 1771 1771

1609 1696 1772 1772
1615 1697 1697 1775
1630 1630 1698 1698 1780

1631 1708 1708 1781
1632 1709 1709 1782
1633 1717 1783 1783
1634 1718 1785

1642 1719 1719 1798
1650 1650 1723 1800 1800

1651 1726 1726 1801
1652 1652 1727 1812 1812
1659 1736 1813

1660 - 1818
1661 - 1819
1663

missväxt/mkt svagt år (fet stil) = index -1,6 till -2,0
svag skörd/svagt år (normal stil) = index -1,1 till -1,5

sammanhängande period (minst 3 år)
Bortfall: 1539-1575, 1579-83, 1586-91.  

Situationen på 1650- och i början av 1660-talet kan däremot sannolikt knytas till 
svaga skördeutfall. Varken 1650-talets eller 1660-talets början kan direkt kopplas 
till pågående krig, och åtminstone när det gäller det tidiga 1650-talet vet vi att 
skördarna slagit rejält fel. 

Perioderna av bättre skördar är någorlunda bekräftade i handelsindex. Det 
gäller exempelvis 1580-talet fram till 1596 samt 1618–28, 1680–92, 1710–16, 
1728–38 och 1803–10.  

De större skedena av svaga skördar och missväxter framträder i viss mån även 
i tabellen över låga handelsindex. Även i den här tabellen går en tydlig gräns om-
kring 1630. Under den 53 år långa perioden 1576–162984 inträffade bara fem år 

                                   
84 Data saknas före 1576. 
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(9%) av svaga handelsindex, medan de följande 70 åren 1630-1700 hade 17 svaga 
år (24%). Under 1700-talet är kontrasten mellan låg och hög krisfrekvens inte 
omedelbart synlig på samma sätt. Perioden 1700–1749 hade 10 svaga år (20%) 
och 70-årsperioden 1750–1820 14 svaga år (20%). Här påverkas resultatet av de 
tre osäkra skördeåren 1717–19 och de isolerade åren av svaga handelsindex 
1727, 1736, 1741 och 1748. Endast åren 1801 och 1813 är på motsvarande sätt 
fristående från tydliga produktionsnedgångar under perioden 1750–1820. Bort-
ser vi från dessa tvetydiga belägg blir skillnaden i krisfrekvens i stället tre år (6%) 
mot tio år (14%), vilket stärker antagandet att krisfrekvensen ökat efter 1750. 

Såväl draget av cyklicitet som det likartade utfallet för vissa perioder och år 
tyder på att produktion och handel av spannmål ofta varit påverkade av samma 
bakomliggande faktorer. I vissa fall kan vi vara säkra på att klimatfaktorn spelat 
en viktig roll, som exempelvis under 1690-talets skördekriser. Krisen under detta 
decennium är väldokumenterad och diskuterad i tidigare forskning.85 I andra fall 
är det möjligt att sociala faktorer ensamma eller i samspel med klimatet legat 
bakom de svaga skördarna. 

Rent generellt tycks kurvorna bekräfta varandra ganska väl. Det går visser-
ligen att urskilja år där utfallen pekar åt olika håll, men dessa är mer undantag än 
regel. Såväl svaga som goda skördeår får oftast bekräftelse i båda serierna, dock 
med varierande styrka.86  

Skördeutfallens geografiska utbredning 
Risken för omfattande svält måste ha varit påtagligt mycket större om stora 
områden drabbades. Möjligheterna att kompensera en regionalt dålig skörd med 
införsel utifrån underminerades då missväxterna var mer omfattande. Liksom 
sammanhängande år av dåliga skördar måste ha förvärrat livsmedelssituationen 
efterhand kan en omfattande geografisk utbredning av en missväxt ha skapat 
stora svårigheter att mildra effekterna. Skördeutfallens geografi kan antas vara 
en lika viktig aspekt som deras kronologi. Det är därför intressant huruvida 
skördeutfallen var begränsade till mindre regioner eller omfattade stora områden. 

Som tidigare framhållits har undersökningen lagts på två geografiska nivåer, 
en regional nivå, inre UO, och en mer omfattande nivå, yttre UO. Det inre UO 
bygger på data från central-östra Sverige, dvs. östra Sverige från Östergötland i 
söder till Uppsala län i norr. Det yttre UO är sammansatt av varierande data från 
olika delar av Sverige och Östersjöområdet, och speglar därför skördeutfallen 

                                   
85 Muroma 1991; Jutikkala 1955; Larsson 2006. Jmf. Lilja 2004 och 2008 och där anförd 
litteratur. 
86 Enligt en annan typ av filtrering av goda normala och svaga skördeår i databasen 
(KlimSkörd Db agregeringar/Filtrerade skördeår/) är av 195 sammanfallande år i båda serier-
na bara 22 klart divergerande, medan 38 ger entydigt samma utslag. Ytterligare 43 belägg 
pekar i samma riktning. De återstående 92 beläggen ger svagare men inte motsägande indika-
tioner. De sistnämnda är en typ av belägg där normala skördar i ena serien motsvaras av 
mycket goda alternativt mycket svaga i den andra. 
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från ett betydligt större område. Det är av intresse att jämföra dessa nivåer för att 
få en uppfattning om svaga skördar var regionalt begränsade eller hade större 
utbredningsområden. 

Dataunderlaget i det här avsnittet vilar på en kombination av produktions- 
och handelsdata och speglar därför både skördeutfall och handelskonsekvenser 
av dessa. Metoden har valts för att ge ett fylligare underlag. Den ojämna fördel-
ningen av data är en komplikation i sammanhanget, men liksom vad beträffade 
de båda olika typerna av indikatorserier kan man urskilja ganska tydliga 
kopplingar mellan serierna. Uppenbarligen hade vissa perioder av svaga skördar 
en omfattande geografisk utbredning.  

I diagram 16 som visar index för det inre UO, framträder 1570-talet som 
relativt svagt.87 Åren runt 1600 var också en svag period, med låga index 1597–98 
och 1602–03. På 1600-talet tycks de djupaste skördekriserna ha inträffat under 
1630-talets förra del, i början av 1650-talet (med två mycket svaga år 1650 och 
1652), åren runt 1660, 1670-talet (med ett särskilt svagt år 1674) och framför allt 
på 1690-talet (med mycket svaga år 1693 och 1697–98).  

I början av 1700-talet tycks de regionalt svaga åren bli mer frekventa och i 
vissa fall mer sammanhängande. Åren 1708-09, slutet av 1710-talet och mitten 
av 1720-talet framträder som relativt svaga. Särskilt 1717–19 måste ha varit en 
svår period, men som framhållits tidigare kan svårigheterna här bero på sociala 
faktorer som inte direkt påverkades av skördeutfallet. Cykliciteten i förloppet är 
påtaglig, med nästan regelbundna svängningar från svaga till goda skördeperioder, 
och som tidigare kan man iaktta en tendens till kortare cykler under 1700-talet.  

Även det yttre UO visar tydligt svaga perioder åren runt 1570 och 1600 
(diagram 17)88 På 1600-talet framträder framför allt 1630-talet, men också 1650-
talets början, i viss mån åren runt 1660, 1670-talet och senare delen av 1690-talet. 
På 1700-talet är svängningarna fortfarande tydliga, men de sammanhängande 
perioderna inte lika framträdande. Vissa år och skeden är dock något mer 
sammanhängande. Det gäller främst början av 1760-talet. 

De rörliga 5-årsmedelvärdena antyder tendenser till cyklicitet även i det yttre 
UO. Svängningarna är långt ifrån regelbundna men man kan urskilja fulla cykler 
som grovt sett sträcker sig över ett till tre decennier, med de något längre sväng-
ningarna före 1650-talet och de något kortare framför allt på 1700-talet. Mot 
slutet av 1700-talet tycks cyklerna åter öka något i längd. 

De båda geografiska nivåerna uppvisar likartade rörelsemönster. En direkt 
jämförelse av indikatorerna år för år visar på en klar samvariation.89 I tabellen 
nedan framträder ett antal perioder där de svaga skördeindexen ligger nära 

                                   
87 Källa databasen: KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db aggr skördeindex och Db skörde-
index (reg o prox), länkad till KlimoSkörd Db basdata.xls/flera kalkylblad. 
88 Källa databasen: KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db aggr skördeindex och Db skörde-
index (reg o prox), länkad till KlimoSkörd Db basdata.xls/flera kalkylblad. 
89 Korrelationen mellan yttre och inre UO är relativt hög; 0,69 för parallella år.  



 
 
S V E N  L I L J A  

 102 

varandra i tiden för båda nivåerna. Särskilt slående är perioderna 1595–1603 och 
1693–1698. Mindre utpräglade är 1650-talets början, 1716–19, 1760-talets början 
och åren kring 1800. 

Diagram 16. Skördeindex för inre UO 1540–1820. 
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Både diagram 17 och tabell 5 antyder att svaga år var relativt vanliga. Samman-
fattar man tabellen och gör en beräkning på dess data framträder en bild av 
vanligt förekommande svårigheter. Svaga eller mycket svaga år inträffade således 
45 gånger i det inre UO och 39 gånger i det yttre UO 1540–1820, det vill säga 
ungefär vart sjätte år i inre UO och vart sjunde år i yttre UO. Däremot var det 
betydligt ovanligare med mycket svaga år. I det inre UO inträffade 18 sådana år 
under undersökningsperioden, vilket ger mycket svaga år vid knappt sju procent 
av de 274 uppmätta åren. I det yttre UO kan räknas till sju mycket svaga år av 
totalt 280 uppmätta år; det vill säga bara 2,5 procent. Annorlunda uttryckt in-
träffade i genomsnitt ett mycket svagt år ungefär vart femtonde år i det inre UO, 
medan det yttre UO klarade sig betydligt bättre med ett mycket svagt år vart fyr-
tionde år. 
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Diagram 17. Skördeindex för yttre UO 1540–1820. 
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De tillfällen då de båda geografiska nivåerna visar mycket svaga index samma år 
var ovanliga. Detta inträffade bara tre gånger, 1697, 1709 och 1726. Något van-
ligare var det med kombinationen svag- mycket svag indikation, vilket hände vid 
sju tillfällen, och att en svag indikation i inre UO sammanföll med en svag 
indikation i yttre UO, något som inträffade elva gånger. Sammantaget var det 
förhållandevis vanligt att inre och yttre UO samtidigt hade någon typ av svag 
indikation. Det hände vid 21 tillfällen, det vill säga i genomsnitt ungefär vart 
trettonde år. 

De mer sammanhängande skedena av svaga indikationer måste ha inneburit 
en klart förhöjd risk för samhället och människorna. I tabellen har sju sådana 
skeden markerats när de är tydligt sammanhängande under under minst tre år. 
En förhöjd risk innebar det också när två närliggande år har varit tydligt svaga i 
båda UO, det gäller 1650 och 1652 samt 1708–09. Det är en rimlig hypotes att 
dessa perioder av kronologiskt sammanhängande och geografiskt utbredda 
svaga år kraftigt ökade risken för demografiska effekter på lokala samhällen och 
större regioner. 
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Tabell 5. Svaga och mycket svaga indexår för inre och yttre UO 1540–1820 
(produktions- och handelsindiktorer). 
 

inre UO yttre UO inre UO yttre UO inre UO yttre UO
1545 1657 1736 1736
1550 1550 1659 1741 1741

1570 1747
1571 1672 1748
1573 1674 1756

1574 1677 1677 1757 1757
1579 1679 1762 1762

1595 1684 1763 1763
1596 1693 1764

1597 1695 1771
1598 1696 1772 1772

1601 1697 1697
1602 1602 1698 1698 1781
1603 1603 1708 1708 1783 1783

1615 1709 1709 1789
1630 1630 1716 1799

1632 1717 1717 1800
1633 1718 1801 1801
1634 1719 1802

1641 1726 1726 1812
1650 1650 1727 1818
1652 1652 1819

missväxt/mkt svagt år (fet stil) = index -1,6 till -2,0
svag skörd/svagt år (normal stil) = index -1,1 till -1,5

sammanhängande period (minst 3 år)  

De många svaga åren i det inre UO kunde sannolikt mötas bättre om inte det 
yttre UO drabbades lika hårt. En period av svaga skördar och höga spannmåls-
priser behövde då inte ha utlöst en lokal eller regional mortalitetskris. Men ofta 
ledde felslagna skördar till mortalitetskriser. Frågan är hur ofta och hur djupa 
sådana kriser kunde bli, och vilka faktorer som ledde till överdödlighet. 

Missväxter, svaga skördar och spannmålshandel  
Innan jag går över till den avslutande empiriska studien av krisdemografin 
återstår att försöka sammanfatta bilden av skördevariationerna och deras ekono-
miska effekter. Syftet här är att försöka identifiera de viktigaste krisskedena, hur 
dessa byggts upp och vilka av dem som kan ha initierats av klimat- eller väder-
situationen. Som framhållits visar de valda skördeindikatorerna skördeutfallen 
och/eller ekonomiska konsekvenser av dessa i form av priser och export/import. 
I studien av de båda geografiska nivåerna kombinerades de olika indirekta 
beläggen, dels för att det skulle gå att skapa en längre sammanhängande data-
serie, dels för att indikationerna på allmänt svaga år torde vara minst lika 
betydelsefulla som de faktiskt belagda svaga skördeåren och missväxterna. Ofta 
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inträffade som framhållits de ekonomiska och demografiska konsekvenserna av 
svaga skördeår med en viss fördröjning. 

För att mer preciserat urskilja faktiska skördeutfall från de ekonomiska effek-
terna, och deras utslag på de geografiska nivåerna visar tabell 6 en översiktlig 
sammanställning av de tidigare redovisade åren för olika typer av proxyn och de 
båda geografiska nivåerna.  

Tabellen pekar ut ett antal perioder under den tidigmoderna tiden som 
problematiska ur skördesynpunkt. Följer man utvecklingens kronologiska för-
lopp framträder det tidiga 1570-talet som den första krisperioden. Åren 1570 till 
1574 har alla någon form av nedslag i skördeindikatorerna. Tecken på svag pro-
duktion ser vi 1570 och 1571 och den regionala fördelningen antyder att ett 
större område än central-östra Sverige kan ha varit påverkat. Samtidigt fram-
träder inte detta skede som utpräglat hårt drabbat. Delvis kan det bero på att 
beläggen är ojämna, men också på att de negativa indikatorerna var för svaga för 
att ge avtryck i tabellerna. Om man skärskådar indexdiagrammen ovan90 visar 
det sig att senare delen av 1560-talet och större delen av 1570-talet uppvisar 
negativa indikatorer utan att de når under gränsvärdena för svaga skördar. Om 
vi i stället nöjer oss med gränsvärdet för måttliga skördar, det vill säga -0,6 och 
nedåt, framträder en längre följd av år 1568, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574 och 
1577 av måttliga produktionsår, och 1578 som ett år med måttligt handelsindex. 
En jämförelse av de regionala nivåerna visar att åren på 1560-talet bara är 
belagda för det yttre UO, medan både inre och yttre UO är belagda för de 
måttliga åren på 1570-talet. 

Det är välkänt i tidigare forskning att 1560- och 1570-talen var regionalt hårt 
drabbade av hel eller delvis ödeläggelse av gårdsbruk. Orsaken var det nordiska 
sjuårskriget som drabbade vissa regioner mycket hårt, särskilt gränstrakterna 
mot Danmark. Ödeavkortningarna, det vill säga tillfälliga befrielser från jord-
skatter, till följd av kriget, har konstaterats från mitten av 1560-talet och långt in 
i 1570-talet och lokalt ännu längre.91 Kriget bör alltså vara en viktig förklaring till 
de låga produktionsindexen vid denna tid. Klimatfaktorn kan likväl ha spelat en 
roll i det tidiga 1570-talet, eftersom det inre UO har svaga indikationer för dessa 
år.92 En mycket liten del av det inre UO blev indraget i aktiva krigshandlingar. 

 

 

                                   
90 Se också databasen: KlimoSkörd Db aggregeringar.xls/Db aggr skördeindex. 
91 Österberg 1971 passim; Österberg 1977, s. 185-198; Brunius 1980, s. 120ff; Larsson 1972 s. 
113. 
92 Utöver indikationerna i diagram 16 i den här artikeln, se min studie av Södermanlands 
kustland där just året 1571 framträder som ett utpräglat svagt skördeår. (Lilja 2006) 
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Tabell 6. Missväxter och svaga skördeår 1540–1820. 
 

inre UO yttre UO produktion handel inre UO yttre UO produktion handel
1545 - 1693 1693
1550 1550 1550 - 1695 1695

- 1570 1570 - 1696 1696
1571 1571 - 1697 1697 1697 1697
1573 - 1698 1698 1698 1698

1574 - 1708 1708 1708 1708
1579 1709 1709 1709 1709

1595 1716
1596 1717 1717 1717

1597 1597 1597 1718 1718
1598 1598 1719 1719 1719

1601 1601 1723
1602 1602 1602 1602 1726 1726 1726 1726
1603 1603 1603 1603 1727 1727

1609 1736 1736 1736
1615 1615 1741 1741 1741

1630 1630 1630 1630 1747
1631 1748 1748

1632 1632 1756 1756 1756
1633 1633 1757 1757 1757 1757
1634 1634 1762 1762 1762 1762

1641 1763 1763 1763 1763
1642 1764 1764 1764

1650 1650 1650 1650 1771 1771 1771
1651 1772 1772 1772 1772

1652 1652 1652 1652 1775
1657 1780
1659 1659 1781 1781

1660 1782
1661 1783 1783 1783 1783

1672 1663 1789 1785
1674 1674 1674 1798

1675 1799
1677 1677 1677 1800 1800 1800

1678 1801 1801 1801
1679 1679 1802
1684 1684 1812 1812 1812

1813
1818 - 1818

1819 - 1819
missväxt/mkt svagt år (fet stil) = index -1,6 till -2,0
svag skörd/svagt år (normal stil) = index -1,1 till -1,5

sammanhängande period (minst 3 år)
data saknas = -  

 
Det är alltså tveksamt om åren kring 1570 ska tolkas som svaga skördeår 
orsakade av klimat- eller väderförhållanden. I den mån klimatfaktorn spelade en 
roll tyder det mesta på att bara isolerade år drabbades. Den första större sam-
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manhängande perioden av svaga skördar som sannolikt har tydligare samband 
med klimatförhållanden inträffade under det sena 1590-talet och början av 1600-
talet. Under den nio år långa perioden mellan 1595 och 1603 visar skördeindex 
låga värden för sju av åren. Åtminstone fyra av åren indikerar ren missväxt. Det 
är bara sekelskiftesåren 1599 och 1600 som inte var entydigt svaga år. Den 
geografiska utbredningen av skördekriserna var omfattande, men det ser ut som 
om det inre UO drabbades under fler år än det yttre UO. Detta skede av svaga 
skördar har uppmärksammats i tidigare forskning. Det var en period av ogynn-
samma klimat- och väderförhållanden.93 

Under resten av 1600-talet inträffade inte färre än fyra till fem samman-
hängande perioder av svaga skördeindex. Det tidiga 1630-talet var problematiska 
år med en omfattande geografisk utbredning av de svaga skördarna, däremot 
saknas de entydiga indikationerna på utpräglad missväxt. Den långa sviten av 
svaga skördar 1630–34, med undantag för 1631, antyder dock att situationen 
stundtals måste ha varit allvarlig. De kraftiga utslagen på handelsindex 1630–31 
pekar definitivt i den riktningen. 

I början av 1650-talet inträffade några år av svaga skördar, där även ett gott 
skördeår som 1651 drabbades genom att spannmålshandeln reagerade på skördeut-
fallet året innan. Detta var en politiskt orolig tid, där den berömda 1650 års riksdag 
ledde till en revolt från de ofrälse stånden riktad mot stormaktstidens adelsvälde.94 

Även åren kring 1660 visar tecken på svaga skördar. 1659 var ett svagt skörde-
år och 1660–62 måttliga skördeår, som tycks ha drabbat både det yttre och det inre 
UO. Samtidigt saknas under denna period entydiga belägg på verkligt svaga 
skördar eller missväxter. 

Detsamma gäller nästa skede av låga skördeindex, 1670-talet. Flera av åren 
har svaga index, men det är bara åren 1674 och 1677 som tyder på svagare 
skördar än normalt. Även detta var ett krigsdecennium. Det är därför tveksamt 
om klimatsituationen är den viktigaste förklaringen. Det är troligare att de 
oroliga samhällsförhållandena gav utslag i form av prishöjningar. Det kanske är 
symptomatiskt att inre UO och handelsindex ger de tydligaste utslagen. Några av 
prisserierna speglar situationen i Stockholm, som kan ha varit särskilt utsatt för 
krigets konjunkturer. 

De många svaga skördeåren mellan 1693 och 1709 är däremot väl belagda 
som klimatframkallade skördekriser. Forskningen har visat hur en serie av 
olyckliga väderhändelser ledde till den stora svältkatastrofen 1696–98.95 Av 
tabellen framgår tydligt att det var produktionen av spannmål som drabbades. 
Åren 1695–97 och 1708–09 har klara missväxtindikationer i produktionsindex. 

                                   
93 Utterström 1955; Collmar 1969. Se också Brunius. 1980, s.127f; Larsson 1972, s. 114, 160, 
163f; Österberg 1977, s. 248f. Jmf Lilja 2006. 
94 Englund 1993, s. 509ff. 
95 Se Lilja 2008 och där anförda belägg. 
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Även 1700-talet hade förhållandevis många år av svaga skördar, men de 
sammanhängande perioderna var kortare och inte lika katastrofala. Åren i slutet 
av 1710-talet är främst belagda via handelsindex i det inre UO, och kan därför 
antas spegla handelsturbulens snarare än väderinfluens. Det är bara 1719 som 
har en svag produktionsindikation. Detta var en svår tid för det fallande svenska 
stormaktsväldet, med stora påfrestningar på staten och det ekonomiska systemet. 

Nästa tydligare period av svagare skördar uppträdde först åren runt 1760, då 
fem av nio år var svaga skördeår. Två av åren, 1756 och 1762 kan ha varit miss-
växtår. Krisen var geografiskt utbredd och fick tydliga utslag i spannmåls-
handeln. Här kan också finnas ett samband med svensk krigföring, men krigs-
insatserna gjordes nere på kontinenten och kan därför inte ha drabbat pro-
duktionen på samma direkta sätt som under det nordiska sjuårskriget på 1560-
talet. Det är från möjligt till troligt att en försämrad klimatsituation istället för-
klarar de svaga skördeutfallen. Till bilden hör att de svaga skördeperioderna blir 
fler från denna tid, med svaga skördeår på 1770-talet, början av 1780-talet och 
åren runt sekelskiftet 1800. Framförallt framträder 1780-talets förra del som hårt 
drabbat med fyra sammanhängande år av svaga skördar, av vilka två (1781 och 
1783) ser ut att ha varit rena missväxtår. Här tyder det mesta på att klimat- och 
vädersituationen förklarar skördeutfallen. Under en stor del av 1780-talet (1782–86) 
låg medeltemperaturen i månaderna maj till augusti tydligt under normal nivå.96 

Sammanfattningsvis pekar skördeindexen och utfallet av svaga skördeår på 
att klimatfaktorn ensam eller i kombination med andra faktorer kan ha spelat en 
avgörande roll för skördarna under följande perioder: 1597–1603, 1630–34, 
1650-talet (flera år), 1690-talet (flera år), 1708–09, 1757–1764, 1770-talets första 
hälft (flera år), 1780-talets första hälft (flera år). De verkligt stora skördekriserna 
inträffade av allt att döma åren runt 1600, på 1690-talet och på 1780-talet. I 
samtliga tre har vi väldokumenterade klimat- och väderhändelser som starkt 
bidrar till att förklara kriserna. 

Det går också att urskilja några längre skeden då krisfrekvensen generellt 
tycks ha ökat i förhållande till föregående och följande period. Det gäller 
perioderna 1630–1709 och 1750–1820. Den första av dessa sammanfaller med 
det skede som beskrivits som LIA:s kallaste period, det andra med temperatur-
fallet under 1700-talets senare hälft.  

Krisdemografin 
Missväxter hörde till det förmoderna samhällets endemiska gissel. När de slog 
som hårdast tog de liv. En omfattande överdödlighet blev ofta fallet om de fel-
slagna skördarna återkom med alltför korta uppehåll, eller om de slog mot så 
stora områden att införsel av livsmedel till drabbade områden allvarligt försvåra-
des. Även om förhöjd dödlighet är ett återkommande fenomen i förindustriella 

                                   
96 Se databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db väderdata/ som bygger på Moberg 1996. 
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demografiska system innebär det inte att den alltid berodde på felslagna skördar. 
Likväl måste vi förutsätta en korrelation mellan skördarna och dödlighetens 
förändringar.  

Diagram 18 visar Lennart Andersson Palms rekonstruktion av Sveriges 
födelse- och dödstal från 1630 till 1810.97 I diagrammet har lagts in de viktigaste 
mortalitetstopparna, då dödligheten nådde långt över födelsetalen. Det normala 
var ju annars ett stabilt födelseöverskott och en stadig folkökning. Fördelen med 
Palms rekonstruktion är att den för statistiken tillbaka till 1630-talet. Det är 
annars svårt att hitta demografiska data över större områden före 1700.  

Diagram 18. Döpta och begravda i Sverige (dagens territorium) 1630–1809. 
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I diagram 19 redovisas ett större geografiskt område omfattande de nordiska 
länderna och preussiska Pommern i Nordtyskland.98 Diagrammet visar ett dop/-
begravningsindex där antalet födda har dividerats med antalet döda, vilket inne-
bär att alla värden under 1,0 speglar överdödlighet och vice versa. Även detta 
diagram visar en normalsituation där antalet döpta klart överstiger antalet be-
gravda. Det var ovanligt att det positiva födelseöverskottet vändes i ett negativt 
födelseunderskott. För att detta skulle hända krävdes en påtaglig ökning av 
dödligheten. 

De båda yttre UO som redovisas i diagrammen 18-19 visar likartade 
utvecklingsförlopp i sina gemensamma delar. Det är i huvudsak bara dödlighets-
topparna 1717–19 och 1757–64 där det svenska diagrammet avviker från det 
skandinaviskt-pommerska. Det tyder på att de stora dödlighetsperioderna och 

                                   
97 Palm 2001 s. 65ff. Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db DopBegravn. 
98 Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db DopBegravn. 
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deras orsaker hade en omfattande utbredning. Vissa av de stora dödlighets-
topparna sammanföll med eller låg nära missväxtår eller andra år av markant 
svaga skördeindex (jmf tabell 6 ovan). Sådana år var 1650–52, 1675–77, 1697–98, 
170999, 1757–64 och 1772–73.  

Diagram 19. Dop/begravningsindex för de nordiska länderna och preussiska Pommern 
1700–1809. 
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En liknande undersökning av enbart det inre UO redovisas i diagrammen 20a-b 
och tabell 7.100 Mellan 1630 och 1820 framträder inte färre än 21 år då svaga 
skördar och förhöjd dödlighet inträffade samtidigt i det inre UO.101 Felslagna 
skördar slog hårt även mot en relativt beskyddad befolkning som Stockholms, 
där det trots allt fanns bättre möjligheter att kompensera regional spannmåls-
brist med import från utlandet. Diagrammen och tabellen illustrerar tydligt hur 
staden Stockholm påverkades av skördeutfallen på landsbygden.102 Landsbygden 
runt Stockholm hade dödlighetsöverskott som ofta sammanföll med huvud-
stadens och med de många svaga skördarna på landsbygden. 

 

                                   
99 Den kraftigt förhöjda mortaliteten 1710 och 11 berodde på pesten dessa år, men 1710 kan 
också ha påverkats av efterdyningarna av de svaga skördarna åren innan. Det är en öppen 
fråga, men rimlig hypotes, att stora delar av befolkningen på grund av undernäring var mer 
mottaglig än vanligt för pestens härjningar. Pesten 1710–11 var en av de sista stora av pest-
epidemierna efter digerdöden vid 1300-talets mitt. 
100 Källa databasen: KlimoSkörd Db basdata.xls/Db DopBegravn Db och /DopBegravn Sthlm/. 
101 Samma antal år sammanföll mellan staden och det yttre UO, men det handlar då med 
några undantag om samma år somför det inre UO. 
102 För en utförligare diskussion av detta se Lilja 2008. 
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Diagram 20a. Födda och döda i Stockholm 1630–1820 &  
Diagram 20b. Antal födda per döda i Stockholm 1630–1820. 

Källor
Stockholm 1630-1760: Palm (2001), s 158-160. Obs! Rekonstrurerade data för tidigare perioder.
Stockholm 1721-1810: Statistisk årsbok för Stockholm. 1907. Tablell 16, pp. 67ff.
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I tabell 7 framträder vissa sammanhängande perioder i inre UO som särskilt 
drabbade av överdödlighet i samband med svaga skördar. Detta är tydligt på 
1650-talet, 1670-talet, 1690-talet, 1710-talet och 1780-talet.  

Tabell 7. Överdödlighet och missväxter i inre UO 1630–1820.  
 

svaga skördeår samman-
Stockholm Stockholms län Uppsala län Södermanlands l. Östergötlands län inre UO fallande år antal

1630-31,34-36,38-39 1634-35,39 - - - 1630 1630 1
1640,48 1643-45 - - 1641
1653-55 1651-55,56-58 - - 1650-52 1650,52,57,59 1650,52,57 3

1669 1660-62,67 1664, 1669
1672-76,1678-79 1672,74-76,79 1675-76 1675, 1679 1674-75 1672,74,77,79 1672,74,79 3

1684
1690-93,1697 1691,93-94,97-98 1692-94,97 1694,98 1691,1694-95,98 1693,97-98 1693,97,98 3

1709-10 1710 1709-10 1709-10 1709-10 1708-09 1709 1
1717 1719 1717 1717, 18-19 1717,19 2

1726-27
1736-37,1739 1736 1736-37 1737 1736 1736 1

1740,1742-43,1749 1740, 1743 1740, 1743 1743 1741,1748
1757-58 1757 1757-58 1757 1757 1

1760, 1763-64 - - - - 1762-63 1763 1
1772-73 - - - - 1771-72 1772 1

1780-84, 1789 - - - - 1781,83,89 1781,83,89 3
1790-91,95 - - - -
1800,06-09 - - - - 1800-01 1800 1

1819-20 - - - - 1812,18

Anmärkning: - uppgift saknas antal 36 21
fet stil = missväxtår

Källor:  - Länen i inre UO: Palm 2001, s 95.
 - Stockholm 1630-1760: Palm (2001), s 158-160. Obs! Rekonstrurerade data för tidigare perioder.
 - Stockholm 1721-1810: Statistisk årsbok för Stockholm. 1907. Tablell 16, pp. 67ff.  

En jämförelse mellan dödlighetsvariationerna och skördeindexen bekräftar bara 
delvis Larssons uppfattning att det fanns en nära korrelation mellan överdöd-
lighet och missväxter i det förindustriella Sverige.103 Många av missväxtåren, och 
ännu flera av åren med svaga skördar, tycks inte ha lett till omfattande överdöd-
lighet. I tabell 7 redovisas 15 svaga skördeår och missväxter som inte sammanföll 
med dödlighetstoppar, och vice versa 56 dödlighetstoppar som inte sammanföll 
med svaga skördar eller missväxter. Uppenbarligen måste en stor del av över-
dödligheten i det inre UO förklaras av andra faktorer än svaga skördar. Dödliga 
epidemier som inte var direkt skörderelaterade tog sannolikt fler liv än hunger-
kriserna. Det betyder samtidigt att klimatets inverkan på demografin är bara en, 
och sannolikt en mindre del, av de faktorer som skapade överdödlighet i det 
förmoderna svenska samhället. Likväl kvarstår frågan om klimatets betydelse för 
samhället. Klimateffekterna var bredare än vad som antyds genom en gransk-
ning av dödlighetens variationer. 

                                   
103 Jmf ovan s. 87. 
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Klimat, skördar och samhälle – några tentativa slutsatser 

Spannmålsproduktionen och långtidstrenderna 
Det har i den klimathistoriska litteraturen blivit vanligare att se på LIA som en 
makrohistorisk fas då klimatet gradvis påverkade de sociala villkoren i Europa. 
Den starkt fluktuerande klimatsituationen och den sjunkande temperatur-
trenden antas ha påverkat de lokala samhällena på olika sätt beroende på var i 
Europa man befann sig.104 I Sverige ser man således klara tecken på att jordbru-
ket förändrats. Att döma av tiondeutvecklingen, avkastningen på skördar och 
skördarnas storlek började spannmålsproduktionen stagnera på 1600-talet. Även 
de årliga skördeindexen tyder på strukturella förändringar. Den relativt låga 
krisfrekvensen på 1500-talet ökade, särskilt efter omkring 1630. Mycket tyder på 
att samhället började närma sig produktionstaket inom ramen för den rådande 
agrartekniska regimen. En tidigmodern ”agrarcykel” har rört sig genom ett 
expansivt och ”långt 1500-tal” in i ett mer stagnerande sent 1600-tal. 

Situationen förvärrades av den expansiva demografiska utvecklingen. Sam-
tidigt som skördarna tenderade att stagnera tycks befolkningen ha vuxit stadigt 
1600-talet igenom. Det öppnade sig en klyfta mellan befolkningsutvecklingen 
och skörderesultaten.  

Samhällsutvecklingen i stormaktstidens Sverige har varit på väg in i ett 
kritiskt skede, en svensk variant av sextonhundratalets kris, och det är en kris 
som till stora delar sammanfallit med, och delvis också kan förklaras av, klimat-
förändringar. De stagnerande eller vikande skördarna på 1600-talet framstår i 
det långa tidsperspektivet som väl i linje med en utveckling från relativt gynn-
samma förhållanden under en stor del av 1500-talet till en kallare klimatregim 
under det som kallats LIA:s kallaste skede. Det blir då rimligt att tolka det agrara 
produktionstaket som ett ekologiskt sådant. Den långvariga nyodlingen, hem-
mansklyvningen och bebyggelseexpansionen i kombination med sämre klimat-
förhållanden ledde till att agrarsamhället började nå sin ekologiska gräns för 
ytterligare odling. 

Samtidigt är det inte mycket som tyder på att Sverige blev allvarligt 
krisdrabbat förrän sent på 1600-talet och början av 1700-talet. I studier jag gjort 
av urbaniseringsprocessen under tidigmodern tid kan man visserligen se hur 
nygrundningen av städer avstannar efter 1600-talets mitt och hur de senast an-
lagda städerna uppvisar tydliga utvecklingsproblem, men parallellt med dessa 
stagnationstecken pågick en omfattande centralisering av urbana resurser, främst 
till Stockholm, och rikets allmänna befolkningstillväxt fortsatte seklet ut.105  

Den omedelbara och djupa ekologiska krisen tycks ha uteblivit. Av allt att 
döma valde samhället en anpassningsstrategi som mildrade effekterna av det 

                                   
104 Lamb 1995, kap 12. 
105 Lilja 2000, s. 107-125. 
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agrara underskottet. Det växande spannmålsunderskottet kompenserades med 
ökad import av spannmål bland annat från det svenska rikets områden i Balti-
kum. Den expansiva svenska stormakten skapade genom erövringarna av spann-
målsproducerande områden förutsättningar för att möta en hotande överbefolkning.  

Den så kallade ”sextonhundratalets kris”, som i Sverige antagligen måste 
läggas till början av 1700-talet, föregicks alltså av en strukturförändring då 
spannmålsproduktionen i landet inte längre var tillräcklig för behoven och in-
försel utifrån blev nödvändig. Den egentliga krisen tycks ha nått Sverige först 
under stormaktstidens slutskede, från 1690-talet och två decennier in i 1700-
talet, då en kombination av återkommande svaga skördar, dödliga epidemier, 
bland annat en stor pest, och den svenska samhällsorganisationens över-
ansträngning under Karl XII:s krig i Östeuropa, framkallade en social och demo-
grafisk kris. Då ser vi också krissituationens tydligaste och kanske mest drama-
tiska tecken, en klar stagnation i rikets befolkningsutveckling. Stagnationen tar 
sin början mitt i en genomgripande klimat- och hungerkris. 

Under 1700-talet har utvecklingen vänt. Spannmålsunderskottet är perma-
nent och kulminerar på 1780-talet. Prisstagnationen är över och spannmåls-
priserna skjuter på nytt i höjden. Vid början av 1800-talet är produktionsnivån 
stadigt ökande. En ny agrarcykel har tagit sin början, i viss mån liknande den 
som rådde under det ”långa 1500-talet”. Det är rimligt att se denna förändring 
som den första fasen i en moderniseringscykel. Den kraftiga befolkningsökning 
som börjar under 1700-talet har fortsatt in i modern tid. 1700-talet framstår som 
början av ett transitionsskede. 

Aktuella studier av Göran Hansson och Daniel Larsson ger också klara indi-
kationer på klimatfaktorns viktiga roll för samhällsutvecklingen under den 
tidigmoderna tiden. I långtidsperspektivet framträder en övergångsperiod mot 
slutet av 1600-talet, då en priscykel på spannmål mattas av och en äldre demo-
grafisk agrarcykel når sitt slut. Här kan klimatregimens förändring i början av 
1700-talet vara en delförklaring. 

En liknande samvariation mellan klimatförhållandena och spannmålspro-
duktionen går att se under 1700-talet. 1700-talets andra kvartal och mitt var en 
period med något mildare klimat än under det föregående århundradet. De 
förbättrade klimatförhållandena vid 1700-talets mitt kan ha bidragit till att 
stimulera spannmålsodlingen. Krisfrekvensen sjönk under 1700-talets förra hälft 
och den tydliga kombinationen av klimat-, skörde- och mortalitetskriser för-
svann i stort sett mellan 1710 och 1755.  

Det kan ha bidragit till att rikets behov av spannmålsimport började avta. 
Under 1700-talet kom nyodlingsprocesserna så småningom igång igen och man 
började planera för och delvis iscensätta en mer systematisk kolonisation av 
Norrland. Befolkningsutvecklingen sköt på nytt fart efter stagnationen vid 1700-
talets början och mängden jordlösa ökade så småningom kraftigt på lands-
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bygden, vilket skapade en arbetskraftsreserv för den kommande industriali-
seringen och urbaniseringen.106  

Inom jordbruket började reformer införas för att förbättra avkastningen. Det 
har hävdats att dessa delvis ska ha haft sina rötter i insikten att det europeiska 
jordbrukets klimatberoende måste övervinnas genom högre produktivitet.107 
Under 1700-talet rådde i Sverige överhuvudtaget en ljus syn på rikets ekono-
miska potential, inte minst inom jordbruket. Upplysningstidens optimistiska syn 
på Sveriges tillgångar skapade förväntningar på att man kunde och borde få ut 
mer av jordbruket. I jordbruksdiskursen under 1700- och det tidiga 1800-talet 
spelade klimatet en viktig roll. Man såg klimatet visserligen som en begränsning, 
men en begränsning som kunde och borde övervinnas.108  

Metodologiskt torde det vara mycket svårt att belägga klimatförändringars 
betydelse för strukturella samhällsförändringar. Det skulle förmodligen kräva 
omfattande studier, baserade på noggranna mätningar av såväl produktion som 
klimat. Rent tentativt kan man emellertid konstatera att den norrländska koloni-
sationen, det vill säga en kolonisationsrörelse ut i agrara marginalområden, är ett 
tecken på att nya möjligheter hade skapats.109 Så här i retrospektivt perspektiv är 
det intressant att notera hur denna agraroptimism började under ett LIA-skede 
av något varmare klimat.  

Den kraftiga prisstegringen på spannmål, som efter en lång period av relativ 
stagnation, åter är tydlig åtminstone från 1730-talet tyder likväl på att det rådde 
en konstant efterfrågan på spannmål, och spannmålsimporten visar inga vikande 
tecken före 1780-talet. Strax efter seklets mitt ser vi också hur frekvensen av 
skördekriser än en gång ökar. Skördekriser blir återigen relativt vanliga, och 
inträffar återkommande under 1750-, 60- 70-talen. Krisutvecklingen kulminerar 
1780–83 med fyra år av sammanhängande svaga skördar eller missväxt. Att 
döma av publicerade klimatkurvor är klimatsituationen åter på väg in i en 
kallare period, vilket kan ha bidragit till den ökande krisfrekvensen. 

I det längre tidsperspektivet är det alltså möjligt att urskilja en viss sam-
variation mellan de större klimatregimerna och skördekriserna. De längre 
värmeperioderna på 1500-talet och vid 1700-talets mitt framstår som skeden av 
färre skördekriser, medan LIA:s kalla 1600-tal och 1700-talets senare hälft fram 
till början av 1800-talet uppvisar högre krisfrekvenser. 

Klimatkriser, skördekriser, mortalitetskriser 
Klimatfaktorns betydelse för de kortperiodiska skördeväxlingarna är svår att 
entydigt bestämma utan mer ingående studier i berättande historiska källor. I 

                                   
106 Winberg 1975, s. 17, 33f. 
107 Lamb 1995, s. 245f. 
108 Frängsmyr 2000, s. 40-55. 
109 Bunte, Gaunitz & Borgegård 1982, s.30f; Lundmark 1990, s. 160ff; Utterström 1954; 
Winberg 1975, s. 16ff, 32ff. 
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den här artikeln har jag i stället inriktat mig på att försöka lokalisera sam-
variationer mellan etablerade klimatkurvor och skördeutfallet. De temperatur-
kurvor som rekonstruerats av klimatologerna ger oftast inte detaljerad års-
information som kan användas till en jämförelse med skördarnas årsutfall. De 
svängningar som man tyckt sig se inom LIA ligger snarare på medellång nivå av 
något eller några decennier. Slutsatserna måste därför bli tentativa och ses som 
hypoteser och utgångspunkter för kommande forskning. 

I det kortare tidsperspektivet var skördevariationerna frekventa och ofta gan-
ska dramatiska. Frekvensen av svaga skördeår var relativt hög, särskilt om man 
inte bara räknar de år då skördarna slagit fel utan även tar in år då svaga skördar 
fick handelseffekter. I det inre UO kan måttliga till mycket svaga skördar ha 
återkommit så ofta som en gång per decennium. Även det yttre UO tycks ha 
drabbats ofta men med en något lägre frekvens. Utpräglade och omfattande 
missväxtår, där både yttre och inre UO drabbades var betydligt ovanligare. 

Skördeväxlingarna framstår som närmast cykliska, ofta med sammanhäng-
ande år av svaga eller goda skördar. Tendens till cyklicitet framstår dock inte 
som regelbunden. Cyklerna kunde variera i längd och periodvis dominerades 
skördeutfallen av år till år-växlingar mellan goda och dåliga skördar. Det är svårt 
att dra säkra slutsatser om cyklerna styrts av återkommande natur- eller sam-
hällsfenomen. Göran Hanssons undersökning av priscykler på spannmål tyder 
uppenbarligen på att skördeutfallen spelat en viktig roll. Däremot är det högst 
osäker om solstrålningens kortperiodiska variationer har haft någon kon-
tinuerlig och tydlig inverkan. För vissa skeden och i samverkan med andra 
faktorer kan dock solstrålningen ha spelat en roll. 

I det kortare tidsperspektivet framträder ett fluktuerande mönster där 
skördekriser och mortalitetskriser uppvisar tydliga samvariationer. En stor andel 
av de identifierade svaga skördeåren sammanföll med överdödlighet. Skördarnas 
påverkan på befolkningsutvecklingen är tydlig, men verkningarna blev inte alltid 
lika omfattande och djupa. Till detta kommer de tolkningsproblem som är för-
knippade med orsakerna till variationer i befolkningsutvecklingen. Det var inte 
bara dåliga skördar som kunde skapa demografiska krissituationer. Dödliga 
epidemier var minst lika vanliga. Krig, social oro och andra faktorer kan också 
ha spelat en roll under vissa skeden. Faktum är att flertalet år av missväxt och 
överdödlighet sammanföll med sociala, politiska och/eller militära orosperioder. 
Under hela den långa stormaktseran i svensk historia dominerades Sveriges 
relationer med främmande makter av krigiska förvecklingar. Det är ett för-
hållande som starkt försvårar möjligheten att fastställa en nära korrelation 
mellan klimat och väder å ena sidan och skördeutfall och mortalitetskriser å den 
andra. Mycket talar ändå för att en väsentlig del av missväxtåren har orsakats av 
ogynnsamma väderförhållanden. 

Det är tre skeden under undersökningsperioden som framträtt som tydliga 
klimatkriser, åren runt 1600, slutet av 1600-talet och början av 1780-talet. De 
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båda första kriserna inträffade under köldperioder inom ”den lilla istidens” 
kallare epok under ett förlängt sextonhundratal. I två tidigare studier har jag 
granskat just dessa skeden mer i detalj och funnit klara belägg för samman-
hängande skörde- och mortalitetskriser.  

I en studie av tionderedovisningarna från 1560-talet till 1620-talet i Söder-
manlands kustområde framträdde just åren runt 1600 som svaga skördeår, med 
inslag av missväxter. Det är möjligt att denna klimatkris ska ses som början på 
den nya klimatregimen på 1600-talet.  

I en andra studie av tiden 1690 till 1720 i Ösel/Estland, Finland och östra Sve-
rige fann jag flera tydliga dödlighetstoppar på 1690-talet. Denna mortalitetskris 
är välkänd i litteraturen och anses ha skapat omfattande befolkningsförluster i 
särskilt Finland, men också i Baltikum. Jag tyckte mig också se tecken på en ut-
spridd rörlighet hos befolkningen till följd av de krisartade ekonomiska för-
hållandena. I detta skede befinner vi oss i senare delen av det förlängda 1600-
talets kalla klimatregim.  

Efter temperaturmätningarnas början vid 1700-talets mitt framträder framför 
allt 1780-talets början som ett skede av låga temperaturer och svaga skördar till 
missväxt. Demografiska data tyder också på att detta var en period av allvarlig 
överdödlighet. 

Klimat och samhälle 
När det gäller samhällets förmåga att möta klimatkriserna kan samhälls-
organisatoriska förändringar ha motverkat de demografiska effekterna av 
skördevariationer. Tidigare forskning har visat på detta för det tidiga 1700-talet 
och antagit att samhället då gått in i en ny agrarcykel. I den här studien har detta 
inte varit lika framträdande. Sambandet mellan mortalitets- och skördekriser 
framstår som ganska tydligt även under 1700-talets senare hälft. Däremot ser det 
ut som om 1700-talets förra hälft, liksom stora delar av 1500-talet, var för-
hållandevis fria från djupare skördekriser. Vad som framträder är i stället en 
långperiodisk cyklicitet som i stora drag samvarierar med de mer omfattande 
klimatregimerna. 

Det innebär inte att klimatförklaringen på något enkelt sätt går att renodla 
som en generell förklaring till samhällsförändring. Viktiga samhällsorganisa-
toriska förändringar ägde rum som på sikt skulle göra samhället mindre klimat-
känsligt. Frågan är dock om vi verkligen kan se sådana tecken före den sjunk-
ande mortalitetsnivån i Sverige på 1800-talet.  

I den här studien har jag framför allt lyft fram två konsekvenser av skörde-
utvecklingen, handeln med spannmål och överdödlighet. Båda dessa faktorer 
blev konsekvensdigra för samhällsutvecklingen särskilt på kort sikt, och de var 
oftast tätt kopplade till varandra. Kraftiga prishöjningar på spannmål ställde 
lokala samhällen inför svårhanterliga försörjningsproblem. Om dessa inte löstes 
i tid stod hungern och klappade på porten; mortalitetskrisen var ett faktum. Det 
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tycks ha handlat om några få månader till något år från det att skördarna slog fel 
i stor skala till dessa att klimatkrisen löstes ut i en omfattande mortalitetskris, 
och orsakssammanhangen var långt ifrån enkla.  

Den ganska okomplicerade orsakskedjan från felslagna skördar till över-
dödlighet måste problematiseras. Mortalitetskrisen kunde undvikas om det 
svaga skördeutfallet var begränsat till sin geografiska utbredning, inte upp-
repades allt för nära i tiden och/eller om hungerrelaterade epidemier uteblev. 
Epidemierna var en avgörande faktor bakom näringsbristens demografiska 
effekter. Mortalitetskrisen kunde också ha undvikits eller mildrats om samhälls-
organisationen fungerat effektivt.  

Så var inte alltid fallet. Den stora klimatkrisen på 1690-talet är ett talande 
exempel.110 Det dröjde innan informationen om krisen nådde statsledningen; det 
dröjde innan statsledningen insåg krisens allvar; det dröjde innan hjälpsänd-
ningar kom igång och många av hjälpsändningarna förliste i stormar och isigt 
väder på vägen till de utsatta områdena; det dröjde innan prisregleringar 
infördes och fick effekt. Många av åtgärderna var väl menade men alldeles otill-
räckliga. Under tiden hade den drabbade bondebefolkningen tvingats äta upp 
utsädet, slakta boskap och/eller dra bort från sina gårdar och därigenom 
drastiskt försämra förutsättningarna för ekonomisk återhämtning. Krisen för-
längdes på grund av samhällsorganisationens otillräcklighet. Staten och sam-
hällsorganisationen är en nyckelfaktor. Som Andrew Appleby konstaterat var 
”the crucial variable in the elimination of famine … not the weather but the 
ability to adapt to the weather”.111  

Resultaten av studien tyder på ett samhälle som levde nära de ekonomiska 
marginalerna. Döden lurade runt hörnet om samhällsorganisationen miss-
lyckades med att skydda människorna mot felslagna skördar. Samtidigt var tiden 
1500–1820 en historisk epok av omfattande samhällsomvandling. En av epokens 
viktigaste förändringar var framväxten av en relativt stark, byråkratiserad, 
militariserad och centraliserad stat. Det är en stat som ofta har utpekats som en 
börda på folkets axlar, men den andra sidan av ekvationen är att den nya staten 
var en effektivare organisation. Den skapade sig nya resurser som kunde 
användas inte bara för krigföring, utan också för att skydda det egna rikets 
befolkningar mot kriser. Staten blev en maktägande förhandlingspart i relation 
till dess folk. 

Detta framstod som tydligt i studien av tiondets växlingar på Södertörn under 
det sena 1500- och tidiga 1600-talet. Tiondet förmedlades av staten i en för-
handlingsprocess som kunde innebära befrielse eller nedsättning av avgifterna. 
Tiondet speglade en maktrelation, som i det här fallet kunde influeras påtagligt 
av klimatfaktorns roll i människornas liv. Att det handlade om en asymmetrisk 

                                   
110 Lilja 2008, och där anförd litteratur. 
111 Appleby 1981, s. 83. 
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relation blev uppenbart i 1690-talets Estland, då den svenska kronan skickade 
runt en kontrollkommission för att utröna orsakerna till räntebortfallet på 
godsen i Estland. Det blev lika tydligt i Finland när den svenska kronan alltför 
sent och alltför snålt beslutade om hjälpsändningar till den svältande finska 
befolkningen.112 

Men statens makt till trots handlade det likväl om en relation, och som sådan 
präglad av ömsesidighet. De tidigmoderna monarkerna ställdes inte sällan inför 
revolter och upplopp i situationer av livsmedelbrist och nöd, och sådana situa-
tioner var ofta kopplade till felslagna skördar. Ett berömt exempel är naturligtvis 
hungerupploppen i Paris i franska revolutionens inledningsskede; ett annat den 
sociala oron i Sverige inför 1650-års riksdag, då drottning Kristina, med de 
ofrälse ståndens hjälp genomdrev att hennes kusin Karl Gustav skulle utses till 
tronföljare. I båda dessa fall blir klimatet en viktig förutsättning för och utlösare 
av de dramatiska politiska händelseförloppen. Mindre diskuterat, men kanske 
inte mindre relevant, är det tidsmässiga sambandet mellan de omfattande 
skördekatastroferna 1697–98 och det stora flernationella krig som bröt ut i norra 
Europa år 1700. Det var stater hårt pressade av felslagna skördar som bara något 
år efter beslutade sig för att gå i krig. Det stora nordiska kriget pågick dessutom 
parallellt med ett annat lika storskaligt krig i Centraleuropa, det spanska tron-
följdskriget.  

Klimatförhållanden och klimatregimer kan naturligtvis inte bära som enda 
förklaring av komplexa samhällsförhållanden. Det är inte rimligt att förutsätta 
en enkel kausalkedja mellan klimatförutsättningar, felslagna skördar och ett eller 
två storskaliga europeiska krig. Om ett sådant samband har funnits har det i så 
fall samverkat med flera andra faktorer. Problemet är att andra faktorer normalt 
uppmärksammats av historikerna, medan naturens förutsättningar oftast har 
saknat betydelse i de historiska analyserna. Det finns, som jag ser det, anledning 
att väga in klimatfaktorn, och andra ekologiska aspekter, i analyser av den 
historiska samhällsutvecklingen under 1500- 1600- och 1700-talen. Det gäller 
inte bara skördeutvecklingen och dess effekter på dödligheten, utan också mer 
komplicerade sociala samband som ekonomiska förlopp och i slutändan 
politiska förändringar, social oro och krig. Dessa samband oroar dagens 
uttolkare av vår kommande värld. Vi kan inte bortse från dem i tolkningar av 
historiska samhällsförändringar. 

 

                                   
112 Lilja 2006; Lilja 2008. 
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Förmoderna kustmiljöer – En projektepilog 

Sven Lilja 

Människor i kustmiljöer – att organisera ett projekt 
Människan har genom historien haft en böjelse för att leva nära vatten. Kuster 
erbjuder växlande resursmiljöer och havet färdmöjligheter till främmande 
kulturer, folk och samhällen. Livet nära öppna vatten har skapat möjligheter och 
kontakter, men också begränsningar och hinder. Kustmiljöer är utsatta för 
naturens nycker. Ibland förser havet de närbelägna bosättarna med nästan obe-
gränsade förutsättningar för välstånd, medan det i andra stunder kräver sin tull i 
människoliv. Det som i en situation är en möjlighet till transporter och kontak-
ter blir i en annan en öppen väg för fientliga grannar. Livet vid kusten har krävt 
oupphörlig anpassning till förändrade villkor. Förändringarna kan vara snabba 
och dramatiska, men minst lika ofta långsamma, nästan omärkliga. Båda typerna av 
förändring tvingar kustsamhällen att möta utmaningar och ändra sina livsmönster. 

Projektet Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle i 
Östersjöområdet före 1800 – ett miljöhistoriskt projekt startade i början av 2004 
och avslutades i praktiken under förra delen av 2007.1 Projektet utformades för 
att studera lokal miljöförändring och lokala anpassningar i kustlokaliteter på 
båda sidor om Östersjön. Dess grundidé har varit att analysera den lokala resurs-
användningen och relationen mellan människa och natur, samhälle och miljö. I 
det syftet planerades lokala komparativa undersökningar från huvudsakligen två 
undersökningsområden, Södermanlands kust och skärgård, och Estlands västra 
kustområde, i huvudsak Saaremaa/Ösel. Under projektets gång har även andra 
områden dragits in i undersökningarna, västra Finland, Bottniska viken, de inre 
delarna av Finska viken med Neva-regionen, och nordvästra Ryssland och Estland. 

Projektet var från början avsett att täcka ett långt tidsperspektiv för att det 
skulle vara möjligt att studera både långtidsförändringar och den mer kort-
periodiska dynamiken. De olika delprojekten kom därför att sammantaget täcka 
perioden från yngre järnålder till det tidiga 1800-talet. Jämförelsen mellan lokala 
kustområden avsåg att integrera två mer övergripande komparativa perspektiv. I 

                                   
1 För ursprungliga projektbeskrivningar på svenska och engelska se Lilja (red) 2006c, s. 231-
241 (svensk version) och Lilja (red) 2008c, s. 306-316 (engelsk version). 
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det ena skulle de lokala samhällena ses i belysning av det omgivande samhället 
och dess förändringar. I det andra var avsikten att konfrontera naturprocesser 
med kulturell förändring. 

Förhoppningar och realiteter 
Av självklara skäl har det varit lättare för oss att förstå svenska processer och 
strukturer än motsvarande på andra sidan Östersjön. Det betyder exempelvis att 
våra kunskaper om långtidsförändringar vid den svenska östkusten är djupare, 
bredare och mer systematiska än vad beträffar Estlands västkust och Saaremaa/-
Ösel. Det innebär också att direkta jämförelser mellan de studerade regionerna 
har anpassats till problemställningar och undersökningsområden som vi kunnat 
täcka utifrån givna förutsättningar. Under flera inventerings- och forsknings-
resor till Estland har projektmedlemmar samlat en mängd information som har 
ett komparativt värde, och vi har strävat efter att kompensera våra brister genom 
kontakter och värdefulla projektbidrag från ryska och estniska gästforskare.2 

De tre projektåren kan kanske bäst beskrivas som en lärprocess och ett 
experiment i vetenskapligt samarbete. Samtliga projektmedlemmar har deltids-
arbetat, vilket naturligtvis också inneburit att samtliga av oss har upplevt den 
klassiska konflikten mellan projektkraven och våra andra plikter bland annat 
som akademiska lärare. Vi har inte alla kunnat vandra längs projektets väg i 
samma takt, vilket inneburit att vi som individuella projektmedlemmar ibland 
befunnit oss i otakt med de övriga i projektet. På så sätt har projektet blivit en 
process av anpassningar till föränderliga omständigheter.  

Under projektets gång har vår ursprungliga konstellation av delprojekt modi-
fierats något efter de individuella projektdeltagarnas situationer och intressen. 
De olika delprojekten fanns med i den ursprungliga projektidén, men de har 
behandlats inom ramen för en öppen process där projektdeltagarna, utöver sina 
delprojekt, även givit bidrag till de övriga delprojekten. På så sätt, och gradvis 
mer under projektets gång, har olika perspektiv integrerats med den gemen-
samma tolkningsramen. I en mening har projektet varit ett slags livserfarenhet, 
men som helhet tror vi oss ha skapat en kreativ forskningsmiljö baserad på 
samarbete och ömsesidigt stöd. 

Ett av projektets delmål har varit att föra samman de olika delstudierna inom 
ett gemensamt perspektiv. I tidigare publikationer har detta gjorts som teore-
tiska epiloger till varje volym, där ambitionen varit att koordinera de olika 
artiklarnas huvudresultat.3 Det är givetvis också syftet med denna sista projekt-
epilog, där jag även försöker ta hänsyn till den totala samlingen av projektbidrag, 

                                   
2 Vi vill här rikta ett särkilt tack till våra estniska kolleger Marika Mägi och Kristin Ilves, samt 
våra ryska kolleger Alexei Kraikovsky, Julia Lajus, Dimitri Lajus och Elena Salmina, som 
samtliga på olika sätt gett värdefulla bidrag till projektet. 
3 Lilja 2006b och 2008b.  
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inklusive de publicerade projektbidragen i den här volymen.4 Den här artikeln 
ska alltså ses som en slutepilog från projektet, och som sådan är den ett försök 
att dra samman de analytiska trådarna från projektet som helhet. Det betyder att 
texten nedan är närmast helt och hållet baserad på de olika projektstudierna och 
de teoretiska begrepp och modeller som diskuterades i ett tidigt skede av 
projektet.5 Det får bli kommande forskningars och andra forskares uppgift att 
värdera projektets huvudresultat i andra forskningssammanhang. 

Undersökningsperspektiv och delprojekt 
Trots de nödvändiga anpassningarna har projektets grundstruktur och det 
ursprungliga syftet förblivit i huvudsak oförändrade. Projektet har utvecklats 
inom ramen för tre empiriska perspektiv: människan och naturen6, markan-
vändning7 och marina resurser,8 som samtliga knyter an till den ursprungliga 
projektplaneringen men har modifierats efter projektdeltagarnas inriktning och 
bidrag från gästforskare. Dessa tre undersökningsområden har också komplet-
terats med en specialstudie om ett gruvprojekt i Österbotten på 1700-talet,9 och 
två övergripande diskussioner om historiografi och teori inom ekologisk forskning 
och arkeologi.10 Utöver dessa studier har inom projektet förts en kontinuerlig, 
mer teoretiskt orienterad diskussion kring temakomplexet aktör kontra struktur 
och intentionalitet kontra determinism. Jag kommer därför att beröra även 
denna problematik huvudsakligen i senare delen av epilogen. 

Människa och natur 
Ett av delprojekten har fokuserats på naturprocesser och deras inverkan på lo-
kala samhällen. Inom detta tema, som särskilt behandlats av Petersson och Lilja, 
har strandförskjutning, vind- och vågrörelser, samt förändringar i biotoper och 
klimat studerats. I två specialstudier har Mona Petersson (naturgeograf) disku-
terat hur strandförskjutning påverkat mänskliga bosättningar i central-östra 
Sverige11 och västra Estland med Saaremaa/Ösel,12 såväl som mer allmänt i 

                                   
4 Se referenslistan. Hänvisningar till artiklar i denna volym anges i fortsättningen bara med 
författarnamnen, vid behov med tillägget ”ovan”. 
5 Jag är skyldig projektdeltagarna ett varmt tack för värdefullla synpunkter, kompletteringar 
och ändringsförslag. Ansvaret för kvarvarande fel och missuppfattningar vilar dock helt på 
mig som författare till epilogen. 
6 Lilja 2006 och 2008a, b och ovan; Petersson 2006, 2008 och opubl. fl 2006.  
7 Awebro 2006; Mägi 2008; Norman 2006 och 2008a, b, c och ovan; Norman & Rönnby 2008. 
Norman & Windelhed 2008 och ovan; Rönnby 2007; Windelhed 2006 och 2008a och b. 
8 Awebro 2008a och opubl manus 2006; Kraikowski 2008; Kraikowski & Lajus 2008; 
Kraikowski, Lajus & Lajus. 2008; Norman 2008a och ovan; Salmina opubl fl 2006. 
9 Awebro 2006. 
10 Rönnby 2006 och 2007. 
11 Petersson 2006. 
12 Petersson 2008. 
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Östersjöområdet.13 Hennes analyser visar hur den gradvisa strandförskjutningen 
förändrade vind- och vågmönstren, och så småningom även kustlandskapets 
hela flora och fauna. Med landskapets förändring följde nya möjligheter för 
människans resursanvändning. 

Petersson diskuterar också långtidsförändringar av Östersjöområdets klimat 
och deras effekter på strandförskjutningarna. Under vissa klimatepoker visar 
sanddepositioner och ackumuleringar på stränderna att ett varmare klimat och 
en stigande havsnivå har balanserat ut effekterna av strandförskjutningen. 
Strandförskjutningen var ojämn och beroende av klimatets långa svängningar, 
sedd i det långa tidsperspektivet under Holocen. 

Sven Lilja (historia) har i tre artiklar intresserat sig för klimatet som en faktor 
bakom samhällsförändringar i kortare tidsperspektiv. Hans studier har kon-
centrerats på klimateffekter på skördar och demografi med målsättningen att 
identifiera frekvensen och djupet hos felslagna skördar och deras demografiska 
följder. Två av artiklarna diskuterar akuta klimatkriser åren runt 1600 och på 
1690-talet.14 Båda perioderna sammanföll med flera klimatkriser. Kriserna kan 
lätt iakttas genom fluktuationer i skördarna, och de ledde på 1690-talet, där detta 
direkt kan studeras, till en kraftig överdödlighet i lokalbefolkningen. I den tredje 
artikeln följer Lilja skördefluktuationerna över ett längre tidsspann på cirka 250 
år. Han korrelerar skördeutfallen med aktuella forskningar om temperatur-
växlingar under den Lilla Istiden och finner bland annat samband mellan 
skördeutfallen och temperaturvariationerna i medellångt perspektiv.15  

Landskapet som resurs 
Det andra undersökningsperspektivet i projektet har koncentrerats på mark-
användning och bebyggelseutbredning från yngre järnålder till sent 1600-tal. 
Inom detta tema har man särskilt koncentrerat sig på bosättningsmönster och 
agrarekonomiska strukturer. Peter Norman (arkeologi) har således rekonstru-
erat bebyggelseutvecklingen längs Södermanlands kust från sen järnålder till 
1500-talet. Genom noggrann kartering av fornlämningar, ortnamnsstrukturer, 
medeltida diplom och 1500-talets bosättningsmönster lyckas han fånga något av 
den sociala dynamiken bakom kustens och skärgårdens kolonisationsprocess. 
Han summerar sina resultat i två modeller som visar tänkbara sociala processer 
bakom resursanvändning och bebyggelsemönster i Södermanland.16 I andra 
studier diskuterar han utskärgårdens resursanvändning utifrån lämningar av bo-
sättningar och olika slags marina aktiviteter.17 

                                   
13 Petersson opubl fl 2006. 
14 Lilja 2006a och 2008a. 
15 Lilja ovan. 
16 Norman 2006 och ovan. För utförligare beskrivning se s. 152 nedan. 
17 Norman 2006, 2008a-c och ovan. 
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Bengt Windelheds (kulturgeografi) undersökningar av agrarlandskap och 
markanvändningsmönster visar på en centrum-periferistruktur, vilken han 
tolkar som en produkt av kolonisationsprocessen. I sin komparativa studie 
finner han likheter mellan utvecklingarna i central-östra Sverige och på Saar-
emaa/Ösel. Från äldre järnåldern, dominerat av ensamgårdar i anslutning till 
den bördigaste jorden, utvecklades byar som i nästa skede blev basen för 
ytterligare expansion av ensamgårdar och utvidgning av agrarlandskapet mot 
perifera områden. Resultatet av processen blev en synlig centrum-periferi-
struktur på svenska 1600-talskartor från centrala slättbygder till kustbygder. Det 
är en struktur som antyder inte bara grundläggande bosättningsmönster utan 
även fundamentala olikheter i agrar markanvändning. Man kan se en tydlig 
dominans av spannmålsproduktion i de äldre centralt belägna bybebyggelserna 
och en motsvarande tendens mot ökad boskapsskötsel och extensiv resurs-
användning i de perifera bosättningarna.18 

Norman och Windelhed har tillsammans med Johan Rönnby (arkeologi) 
kompletterat landskapsanalyserna med lokala arkeologiska och kulturgeo-
grafiska undersökningar, särskilt i Södermanlands skärgård men även på 
Saaremaa/Ösel, för att på så sätt komma närmare ett aktörsperspektiv på de 
studerade processerna.19 Genom dessa studier har man lyckats fördjupa analysen 
av bosättningsprocessen i skärgården. På de olika undersökningslokalerna har 
man delvis kunnat rekonstruera hur bebyggelsenheter kan ha vuxit fram, vilken 
funktion bevarade lämningar har haft och hur länge de varit utnyttjade. Man har 
också tagit upp en intressant diskussion om vilka sociala intressen som kan ha 
legat bakom de processer som går att avläsa i marken. 

Frågan om eliternas roll i det lokala järnålders- och medeltidssamhället 
berörs också av den estniska arkeologen Marika Mägi, som har studerat land-
skapsstrukturen och särskilda fyndorter på sydöstra Saaremaa/Ösel.20 Här vittnar 
begravningsplatser och en hamnanläggning om samhällsaktiviteter som kan ha 
haft rituell och/eller militär innebörd. Lämningarnas omfattning och karaktär 
tyder på andra verksamheter än vanligt jordbruk.  

Havet som resurs 
Projektets tredje undersökningsperspektiv om fiske och fiskerier har haft 
särskild fokus på den framväxande fiskeindustrins organisation. Redan utifrån 
Peter Normans21 arkeologiska studier framgår klart att fiske har varit en viktig 
aktivitet långt tillbaka i människans historia. Peter Norman beskriver utskärs-
fiskets roll i det vikingatida och medeltida samhället. Enligt honom etableras 
detta fiske inom ramen för en redistributiv samhällsekonomi för att senare 

                                   
18 Windelhed 2006 och 2008a och b. 
19 Norman 2008 b och c; Windelhed 2008. Se även de arkeologiska rapporterna i Rönnby 2009. 
20 Mägi 2008a. 
21 Norman 2006, 2008a och ovan. 
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under medeltiden vidareutvecklas inom en marknadsekonomi. En långsiktig 
kontinuitet är således synlig i de arkeologiska lämningarna från central-östra 
Sverige. Som konstateras av Norman, tyder små bevarade lämningar efter hyd-
dor eller enkla vindskydd, så kallade ”tomtningar”, på att jakt och fiske har 
pågått i skärgården flera millennier tillbaka i tiden. De äldsta ”tomtningarna” 
kan vara kopplade till säljakt, men i senare skeden tyder deras lägre placering i 
landskapet, närmare strandlinjerna, på att fisket var den dominerande 
aktiviteten.22 

Fiske fortsatte att vara en viktig närings- och inkomstkälla även under den 
tidigmoderna perioden. I studier av den ryska fiskeindustrin i floderna längs det 
inre av Finska viken har de ryska historikerna Alexei Kraikowski, Julia Lajus och 
biologen Dimitry Lajus visat på en väl organiserad och kontrollerad verksam-
het.23 Inte minst spelade de kejserliga intressena en viktig roll bakom regleringar-
na och organisationen av fisket. I räkenskapsböcker och dagböcker kan det ryska 
fisket följas tillbaka till 1400-talet. I tidningar från St Petersburg på 1700-talet 
framträder fiskeindustrin på ett tydligt sätt. Således framgår att vissa flodbyar 
längs Neva var mer eller mindre specialiserade på fiske, och att stadens vatten i 
stor utsträckning användes för fiske. Fisket förefaller ha varit en dominerande 
inkomstkälla för många av stadens invånare, och kejsarhovet donerade ofta 
fiskerättigheter till intresserade borgare. Olika sorters fisk av hög kvalité var 
viktiga delar av den kejserliga mathållningen. 

Fiskets betydelse för staten är klart demonstrerad av Kenneth Awebro 
(historia) i dennes studier av det svenska fisket vid 1700-talets mitt.24 Under upp-
lysningstiden initierade kronan projekt för att utveckla högsjöfisket i Östersjön. 
Inspirationen kom från det holländska atlantfisket, men varken organisation 
eller kunskap räckte till för att förvandla det traditionella kustfisket. Det svenska 
fisket var trots detta omfattande och vida spritt över stora delar av Östersjön och 
Bottniska viken. Det traditionella fisket bidrog av allt att döma med stora 
mängder fisk till den svenska marknaden, även om det fortfarande fanns ett stort 
behov av importerad fisk, särskilt från Danmark. 

Ekologiska strukturer 

En strukturmodell 
I strävan efter att samordna de olika delstudierna i projektet skissades redan i 
projektets början på ett par modeller för att teoretiskt hantera projektproble-
                                   
22 I den ryska gästforskaren Salminas föreläsning vid projektets workshop 2006 (opubl. fl 
2006) om fisket i nordvästra Ryssland fick vi följa fisketeknologins och fiskeredskapens evolu-
tion under flera århundraden. Vad som framträdde var en hög grad av kontinuitet, som an-
tydde att fiskets organisation och teknologi varit väl anpassade till fiskevattnens resurser. 
23 Kraikowski 2008; Kraikowski & Lajus 2008; Kraikowski, Lajus & Lajus 2008. 
24 Awebro 2008 och opubl. manus 2006. 
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matiken kring ekologiska strukturer och ekologisk förändring. Jag koncentrerar 
mig här på strukturella aspekter i första hand. Förändringsperspektivet tas upp 
utförligare i epilogens senare del.  

Figur 1 – En strukturmodell över relationen människa kontra natur/miljö. 
 

 
I projektplaneringen och de tidiga projektdiskussionerna introducerades några 
begrepp som avsåg att fånga in ett antal grundläggande ekologiska situationer. 
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Begreppen resursanvändning och anpassning till tillgängliga resurser sågs såle-
des som tematiska utgångspunkter och allmänna verktyg för integrationen av 
delprojekten. Som kompletterande redskap diskuterades några ekologiska begrepp 
(ekologisk bärkraft, ekologisk balans, ekologiska fotavtryck och ekologisk för-
ändring) som mer specificerade organisationsprinciper för den teoretiska för-
ståelsen av projektresultaten.25 (Figur 1) Modellen är ett försök att fånga det 
komplexa växelspelet mellan naturmiljöns förändringar och förändringar av 
drivkrafterna i sociala och ekonomiska organisationer, inom en kontinuerlig 
anpassningsprocess där resursanvändningen antas stå i fokus för de mänskliga 
aktiviteterna. 

Projektets och modellens teoretiska fokus är människans relation till hennes 
fysiska miljö. Den är uttryckt i figuren genom den centralt placerade ovalen 
”människa kontra natur/miljö”. Modellen samordnar naturliga orsaker bakom 
mänskliga beteenden (exogena naturinfluenser) med förklaringar som lägger 
vikten vid kulturella och sociala faktorer (exogena samhällsinfluenser). Inom 
projektets tre undersökningsperspektiv motsvaras de exogena naturinfluenserna 
av studier rörande naturförändringar land- och marina resurser, och klimat. De 
exogena samhällsinfluenserna har motsvarats av studier där de lokala under-
sökningarna satts in i större perspektiv där exempelvis samhällens struktur, den 
samhälleliga utvecklingsgraden, statsutvecklingen och urbaniseringen antas ha 
spelat roll. Båda dessa typer av komplexa, exogena influenser antas ha utövat ett 
externt tryck på de studerade undersökningsområdena och därmed varit styran-
de för relationen mellan människans verksamheter och naturen. 

Förändringstrycket på lokala kustsamhällen hade inte bara sitt ursprung i den 
omgivande natur- och samhällsvärlden. Lokalsamhällena genererade ett internt 
tryck som framför allt kom från endogena sociala processer. Det kunde handla 
om befolkningstillväxt, kulturella vanor, mentaliteter eller sociala relationer. 
Lokalsamhällena var en egen livsvärld som levde inom ramen för en oavbruten 
social praxis där gjorda livsval skapade förutsättningarna för nya val. I denna 
vardagslivets praxis låg en förändrande kraft, ett internt tryck på lokalsamhället. 
Men lokalsamhällets interna tryck gick även i den motsatta riktningen. Det 
påverkade den fysiska omgivning och lämnade avtryck i den omgivande miljön; 
även det en process som kontinuerligt omskapade de samhälleliga förutsättningarna. 

                                   
25 Figurerna 1 och 2 skissades i deras tidigaste former redan inför projektets första planerings-
seminarium i januari 2004. Begreppsapparaten i modellen har använts i projektet, men då 
huvudsakligen i de teoretiskt orienterade tolkningarna av projektresultaten (Lilja 2006b och 
2008b). Utöver de teoretiska epilogerna kan för teoretiska ansatser även hänvisas till Norman 
2006 och ovan, för en modell över social förändring under yngre järnålder och medeltid, 
Rönnby 2006 och 2007, för övergripande historiografiska tolkningar och diskussion av 
kustlandskapets kontinuiteter utifrån begreppet ”maritima duréer” och Windelhed 2006, för 
diskussion bl.a. av agrarlandskapets centrum-periferistrukturer. De ursprungliga projekt-
idéerna kan även ses i de publicerade projektbeskrivningarna (Lilja 2006c, svensk version, och 
Lilja 2008c, engelsk version). 
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De etablerade ekologiska begreppen i modellen är avsedda som orienterings-
punkter för analysen. I den följande analysen kommer jag att utgå från de tre 
viktigaste begreppen i ett försök att se projektresultaten utifrån ett ekologiskt 
synsätt. Med begreppen ekologisk bärkraft och ekologisk balans menar vi en 
situation då ekologiska system utvecklas mot ett optimumstadium, där bär-
kraften är maximerad och systemet har anpassats till en given resursnivå.26 Båda 
dessa förutsättningar är starkt kopplade till samhällets utvecklingsgrad. Detta 
gäller i så hög grad att de närmast saknar meningsfull innebörd helt frikopplade 
från samhällets tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. I 
figuren har de därför länkats till den centrala relationen via begreppet subsi-
stensnivå, som främst avser att påminna om detta. Den ekologiska bärkraften 
och den optimala balanspunkten bestäms mer eller mindre av samhälls-
utvecklingens nivå. Det betyder inte att det saknas en absolut gräns för det lokala 
resursutnyttjandet, men att gränsen för möjligt resursutnyttjande i stor ut-
sträckning förskjuts med samhällsutvecklingen. Som nämnts ovan behandlas 
förändringsperspektivet längre fram, men dess placering i strukturmodellen av-
ser att framhålla att även den ekologiska förändringens villkor är styrda av sam-
hällets subsistensnivå. I det sammanhanget spelar begreppet ekologisk bärkraft 
en viktig roll, eftersom det är grundat på föreställningen att en lokal miljö endast 
till en viss punkt kan klara trycket från mänskliga aktiviteter. Om den punkten 
överskrids hotas samhällets existens. Det är en mekanism som inte sällan an-
vänds som förklaring till snabba samhälleliga strukturförändringar.27 

Människans inverkan på miljön är ett centralt tema i modern miljövetenskap. 
Begreppet ekologiska fotavtryck är en etablerad teoretisk term för detta. Den 
innebär i princip synliga spår i naturen av mänskliga aktiviteter. Sådana spår kan 
vara resultatet av resursanvändning, av landskapsformande processer (exempel-
vis inom jordbruket) eller avfallsproduktion. En av projektets grundläggande 
uppgifter har varit att på olika sätt närma sig och analysera omfattningen och 
konsekvenserna av lokala samhällens ekologiska fotavtryck. 

Begreppen ekologisk bärkraft, ekologisk balans och ekologiska fotavtryck ger 
ett teoretiskt ramverk som här används för en samordnad tolkning av projektets 
olika studier. De ska främst ses som verktyg avsedda att fungera på en generell 
nivå med en viss grad av abstraktion. De gör det därför möjligt att integrera stu-
dier av varierande ämnen, lokaler och tidsperspektiv. Samtidigt kan de inte fånga 
in alla de aspekter och iakttagelser som finns nedlagda i de olika projektbi-
dragen. Den mer detaljerade och komplexa bilden av de undersökta miljöernas 
historia kan bara fås genom en läsning av de enskilda bidragen.28 

                                   
26 För ytterligare diskussion av begreppen inom projektets ramar se Lilja 2006b och c, 2008 b 
och c. 
27 Se exempelvis. Lindegren 1980 för en eminent studie baserad på den typen av argument. 
28 Det finns en risk för tröttande upprepningar i en text som disponeras efter teoretiska 
begrepp. För att i möjligaste mån undvika detta har jag strävat efter att lägga upp de olika 
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Ekologisk bärkraft och resursanvändning 
Flera projektstudier har på olika sätt visat hur kustregionerna varit beroende av 
miljöns ekologiska bärkraft. Det framgår på många ställen både i studierna av 
agrarlandskapet och av de marina resurserna. 

Jordbruket – enkelförsörjningens ekologi 
Efter den första ekonomiska förvandlingen av samhället från jägar-samlarkultur 
till bondekultur har agrarekonomin varit den dominerande försörjningskällan. 
Den nya agrarekonomin förändrade radikalt människans ekologiska förutsätt-
ningar. Domesticeringen av växter och djur förvandlade hela landskap och ett 
utvecklat bondesamhälle växte fram, som i grunden kan beskrivas som ett enkel-
försörjt samhälle.29 Det var beroende av agrar försörjning, och dess utveckling 
var nära kopplad till agrarproduktionens förutsättningar.30 

Kustsamhällena i central-östra Sverige och västra Estland med Saaremaa/Ösel 
kan å andra sidan beskrivas som ekologiskt dubbelförsörjda samhällen. I denna 
speciella mening rådde det en grundläggande kontrast mellan bondens och kust-
bons liv. Kustbon levde ofta med ena foten i en jägar-samlarekonomi och den 
andra i en agrarekonomi, och det satte spår i kustens lokalsamhällen. Kustens 
särskilda ekologiska resurstillgångar är säkerligen ett skäl till den dubbelför-
sörjda livsföringen. Vid en första anblick kan det se ut som om kustbefolk-
ningarna levde i ett visst välstånd jämfört med bönderna, men det intrycket 
modifieras av de försörjningsmöjligheter som de lokala kustmiljöerna kunde 
erbjuda. Trots att kustbefolkningen kunde förlita sig på resurserna från två olika 
ekologiska miljöer, var de mer beroende av naturförutsättningarna än bönderna. 
Även om den tidiga människan tycks ha föredragit kustmiljöer och stora vatten 
blev dessa jägar-samlargrupper redan tidigt överflyglade i antal och befolknings-
täthet av bondesamhällena. Ett skäl till detta var agrarekonomins och förråds-
hushållningens höga försörjningskapacitet, jämfört med jägar-samlarekonomin.31 

De enkelförsörjda samhällena övertrumfade därför paradoxalt nog de dubbel-
försörjda, och orsaken kan sannolikt sökas i de två samhällstypernas ekologiska 
förutsättningar. Agrarsamhället förvandlade sin miljö och kunde på så sätt öka 
dess ekonomiska produktivitet. Man förvaltade och nyttjade naturresurserna; 
man vidmakthöll och investerade i förbättringar, genom gödsling, växelbruk, 

                                                                                                                                               
begreppsavsnitten efter de tre empiriska perspektiv som presenterades ovan (natur, agrarland-
skap, marina resurser) och i den angivna ordningen. Samtidigt har jag inte ansett det nöd-
vändigt att ta upp alla empiriska perspektiv under alla begreppsrubriker. Jag har i stället kon-
centrerat diskussionen av de empiriska perspektiven till de begreppsavsnitt där jag ansett de 
ge den bästa illustrationen. 
29 Denna term ska inte förväxlas med begreppet ”monokultur”, som normalt används för att 
beskriva ett modernt jordbruk ekonomiskt dominerat av en eller några få handelsgrödor. 
30 Petersson 2008 (Saaremaa/Ösel); Rönnby 2006 (Östersjön); Windelhed 2006 och 2008 
(central-östra Sverige). 
31 Petersson 2008 (Saaremaa/Ösel); Rönnby 2006 (Östersjön); Windelhed 2006 och 2008a och 
b (central-östra Sverige och Saaremaa/Ösel) 



 
 

F Ö R M O D E R N A  K U S T M I L J Ö E R  –  E N  P R O J E K T E P I L O G  
 

 131 

inhägnader mm. Kustsamhället å andra sidan kunde ha gjort samma sak om 
möjligheten funnits till hands, men kusternas agrara strukturer tyder ofta på att 
miljöns ekologiska bärkraft varit otillräcklig för en enkelförsörjd ekonomi. Här 
tvingades man i stället leva både på agrarekonomiska och marina resurser. I 
motsats till agrarsamhällets förvaltning och utveckling av naturresurserna var 
kustsamhällena i större utsträckning beroende av att bara skatta naturtillgång-
arna. En samlarekonomi baserad på marina resurser utvecklades till en nöd-
vändig inkomstkälla, ofta lika viktig som den agrara ekonomin.32 

Den grundläggande centrum-periferistrukturen i de studerade samhällenas 
ekonomi kan beskrivas som en kontrast mellan en bondeekonomi och en kust-
ekonomi. En geografiskt betingad fallande avkastning i jordbruket framstår 
tydligt i projektets markanvändningsstudier i Södermanland. I den regionen 
rådde en klar kontrast mellan de äldre, centralt belägna agrardistrikten i inlandet 
och de senare, glesare bebyggda kusterna och öarna i skärgården. De bördiga 
markerna hade odlats upp redan under tidig järnålder. Under senmedeltid och 
tidigmodern tid spred sig odlingen till mindre bördiga områden i kusten och ute 
på öarna. Många av öarna fick aldrig en permanent bosättning.33 

De agrara verksamheterna anpassades i dessa områden till markens ekolo-
giska bärkraft. I de bördiga regionerna hade bondesamhället nått ett stadium 
som karakteriserats som ”moget”. Markanvändningen hade stabiliserats och 
bosättningen blivit tätare och ofta grupperats i små byar. I de ur jordbrukssyn-
punkt mer perifera områdena var bebyggelsen inte lika stabil och den bestod 
huvudsakligen av ensamgårdar. Den agrara strukturen avspeglar en gradvis 
avtagande avkastning av produktionen.34 

De perifera områdena hade större inslag av boskapsskötsel. Detta skulle 
kunna beskrivas som en resursanvändning närmare en samlarekonomi, då 
betesmarkerna var betydligt mindre bearbetade än de spannmålsproducerande 
markerna. Naturens givna resurser spelade den större rollen, och människans 
aktiviteter den mindre. Boskapsskötsel kunde därför drivas i områden som var 
mindre lämpliga för jordbruk. Det betyder också att jordbrukslandskapet som en 
kulturell artefakt bara gradvis lyckades penetrera kusterna och öarna. Det är tro-
ligt att befolkningstryck och landbrist i centrala bygder låg bakom den bebyg-
gelsespridning som ändå ägde rum.35 

Havets gåvor – dubbelförsörjningens ekologi 
I kusternas dubbelförsörjda ekologi måste havets resurser ofta ha varit lika 
viktiga för bosättningsmönstren som agrarekonomin. Fiske och jakt på säl och 
sjöfågel var grundförutsättningar för kustlivet i många områden. Att döma av 

                                   
32 Petersson 2008 (Saaremaa/Ösel); Windelhed 2006 (central-östra Sverige); Mägi 2008. 
33 Norman 2006. Jmf Windelhed 2006 om Uppland. 
34 Norman 2006; Windelhed 2006. 
35 Norman 2006 and 2008e och ovan s.6f; Windelhed 2006 and 2008a och b. 
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fornlämningarna har åtskilliga platser i Södermanlands skärgård använts för 
exploatering av den marina faunan.36 Havets förmåga att ge mat åt kustborna 
öppnade för fler och tätare bosättningar än vad som skulle ha varit möjligt om 
ekonomin bara varit baserad på agrara näringar. Fiskets betydelse är väl doku-
menterad i projektet i flera historiska och arkeologiska studier.37  

I en annan ekologisk miljö skulle det omfattande fisket inte ha fått samma 
stora effekter på samhällsorganisationen som det faktiskt fick. Av de arkeolo-
giska undersökningarna ser vi hur kust- och skärgårdsborna lämnat spår efter 
det marina resursuttaget. Små tillfälliga bosättningar så kallade ”tomtningar” 
vittnar om säsongsfiske, och i vissa fall kanske om jakt på säl eller sjöfågel. De 
arkeologiska lämningar som kallas ”tomtningar” tolkas oftast som semiperma-
nenta fiskeläger för säsongsbruk, men på högre lägen över havsnivån kan de vara 
äldre lämningar efter sälfångst.38 Så småningom framträder konturerna av större 
fiskeläger, där det marina resursuttaget blivit mer systematiskt och boendet 
något bekvämare och kanske mer permanent. Här framträder också spåren av en 
tydligare miljöpåverkan, som landningsplatser för båtar, med bryggor, båt-
lämningar och strandskoningar, gistgårdar, en lerbotten, samt begravningsplatser 
och kapell för gudstjänster och andra möten, men även som förvaringsplatser.39 

En stor del av kustbornas fiske ägde rum i hemmavattnen, men utskärgården 
drog också till sig fiskande kustbor som här även mötte andra intressenter i 
fisket, bönder från andra områden och så småningom även stadsborgare från 
kuststäder som Trosa. Ursprungligen tycks fisket i utskärgården ha varit ganska 
fritt, men redan tidigt kan man se tecken på konkurrens om fiskelägena i utskär-
gården, och hamnskrån finns bevarade som tyder på en utvecklad kollektiv orga-
nisation av fisket. Mot senmedeltiden pekar mycket på att kungamakten mer 
eller mindre framgångsrikt hävdade ett slags överhöghet över utskärsfisket.40  

Strävan att reglera och kontrollera fisket ökade efterhand, och på 1700-talet 
gjordes aktiva, men misslyckade, insatser för att utveckla näringen mot ett lön-
samt storskaligt högsjöfiske i stil med det som bedrevs av holländarna i Atlanten. 
Centralmaktens intresse för fisket var inte bara ett svenskt fenomen. Den ryska 
kejsarmakten hade stora intressen i fisket i det inre av Finska viken och flod-
systemen i området. Fiskerättigheter arrenderades ut och stora investeringar 
gjordes av fiskarna för att styra, reglera och avtappa fiskstimmen på deras vand-
ringar i floderna.41 

Men även havets gåvor var begränsade. Det är möjligt att säljakten så små-
ningom blev mindre betydelsefull än fisket. De fornlämningar som kallas ”tomt-
                                   
36 Norman 2008a och 2008a och c; Rönnby 2006 och 2007. 
37 Se särskilt artiklar av Awebro, Kraikowski, Lajus & Lajus och Norman. Även Awebro opubl. 
manus 2006 och Salmina opubl. fl 2006. 
38 Norman 2008a och c, samt ovan; Rönnby 2007. 
39 Norman 2008a-c, och ovan. 
40 Norman 2006, 2008a och ovan. 
41 Awebro 2008, Kraikowski, Lajus & Lajus 2008. 
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ningar” och som utmed norrlandskusten ofta förknippats med säljakt, ser ut att 
höra till skärgårdens äldre lämningar. Även om de byggnader som dessa tomt-
ningar är rester av en gång byggdes vid stranden ligger de i dag, på grund av den 
ständigt pågående strandförskjutningen, betydligt högre i terrängen än de yngre 
tomtningarna som vanligen har kopplats samman med fiske och som före-
kommer både utmed norrlandskusten och längre söderut, bland annat i Söder-
manlands skärgård.42 Det är möjligt att de olika typerna av tomtningar speglar en 
förändring av den ekonomiska avkastningen från de båda marina närings-
källorna. Indikationer från ändringar i fiskets avkastning har också rapporterats 
i de ryska studierna, där ett tidigare betydelsefullt störfiske mer eller mindre helt 
försvunnit på vissa platser. Den troligaste orsaken är utfiskning av beståndet. I 
det ryska flodfisket vid Finska vikens inre del har liknande fenomen iakttagits, 
där det organiserade fisket flyttat nedför floderna för att kompensera för vikande 
fångster.43  

En liknande anpassning av fångsterna efter de ekologiska förutsättningarna 
rapporterades även vid projektets workshop i Nynäshamn 2006 av den ryska 
gästarkeologen Elena Salmina i en föreläsning om det medeltida fisket i nord-
västra Ryssland. Under 1200- och 1300-talen ser man i det ryska arkeologiska 
materialet spår av att fiskemetoderna ändrats och att fångsterna anpassats efter 
en ökande efterfrågan. Den fångade fiskens genomsnittliga individstorlek 
sjunker, vilket är ett tecken på att bland annat mer finmaskiga nät kan ha 
använts. Förändringen kan ha haft både sociala och ekologiska förklaringar. Vid 
denna tid ökade det kommersiella fisket riktat mot marknader och städer, 
samtidigt som man kan iaktta en befolkningsökning i regionen. Men föränd-
ringen kan också ses i samband med en omfattande avskogning, som kan ha 
förändrat fiskevattnens kemiska sammansättning. En utdragen period av återkom-
mande hungerkriser till följd av extrema naturförhållanden kan också ha bidragit.44 

Trots att fisket var en viktig ekonomisk aktivitet och en rik näringsresurs var 
dess ekologiska bärkraft inte utan gränser. Kustens fiskare var medvetna om det 
och anpassade sig oftast. När anpassningen misslyckades berodde det antagligen 
mer på sociala faktorer i vid mening än en brist på insikter i fiskeresursens 
ekologiska gränser. Det blev uppenbart när den svenska kronan försökte organi-
sera ett svenskt högsjöfiske på 1700-talet. Initiativet misslyckades i huvudsak, 
dels därför att de fiskande samhällena inte klarade uppgiften, dels för att de 
redan var väl anpassade efter det resursuttag de av tradition behärskade. Situa-
tionen tycks ha varit likartad i Östersjöns ryska delar. Större delen av fisket ägde 

                                   
42 Norman 2008 och ovan; Rönnby 2007; Norman & Rönnby 2009 (arkeologirapport om 
Högskär). 
43 Kraikowski & Lajus 2008; Kraikowski, Lajus & Lajus. 2008. 
44 Salmina opubl. fl 2006. 
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där rum i floderna eller nära kusten. Högsjöfisket efter holländsk modell före-
faller inte ha kommit igång på allvar under den tidigmoderna perioden.45 

Tecken på ekologisk balans 
Flera iakttagelser i de olika projektstudierna tyder på att något som liknar 
ekologisk balans kan ha inträffat vid olika tidpunkter. Trots att vi inte har någon 
entydig förklaring till den senmedeltida agrarkrisen framförs ofta en malthus-
iansk befolkningskris som orsak. Bebyggelseexpansionen och befolkningsökningen 
längs Södermanlands kust kan således ha nått en mättnadsnivå där vidare territoriell 
ekonomisk expansion inte längre kunde möta behoven hos en växande befolkning. 
Vid 1700-talets början kan man också konstatera en befolkningsstagnation i Söder-
manlands kustområde, som kan tolkas som en balansnivå mellan slutet av en 
traditionell agrarcykel och början av en moderniseringscykel.46 

I projektets olika studier finns flera iakttagelser som kan tolkas längs en 
teoretisk balans-förändringsaxel. De ovan nämnda observationerna rörande 
resursanvändning nära den ekologiska bärkraftens maximum i landskapet är de 
facto ett slags balanssituationer. Oftast blir de kortlivade. Nya inkomstkällor 
öppnas ibland ganska snart efter att en resurs har blivit uttömd. Detta är relativt 
tydligt när det gäller användningen av marina resurser, men låg också som en 
dold förutsättning för den agrara ekonomin. Relationen mellan spannmålsodling 
och boskapsskötsel kan exempelvis ha haft denna karaktär av alternativa val.47 
Något förenklat kan sägas att de lokala samhällena stod inför två alternativa 
valmöjligheter, areellt eller ekonomiskt val. Man kunde expandera geografiskt 
genom att överskottsbefolkning flyttade till nya resursområden, eller så kunde 
man investera i den agrara ekonomin och på så sätt öka produktiviteten. Det 
senare alternativet är i praktiken den boserupska utvecklingsmodell som, i mot-
sats till den malthusianska överbefolkningsteorin, förts fram av bland andra den 
danska agrarhistorikern Ester Boserup.48 

Det fanns emellertid uppenbara gränser för de förmoderna ekonomiernas 
möjligheter. På samma sätt som jordbruksproduktionen tenderade att nå en 
mognadsnivå kunde jordbruket också vara känsligt för situationsfaktorer. 
Klimat- och väderförändringar är exempel på situationella villkor som haft stor 
betydelse för skördeutfallen och människornas levnadsstandard. Det är svårt att 
skilja sociala faktorer från naturfaktorer. Misslyckade skördar kunde ha flera 
orsaker, bland dem krig, social oro, demografiska kriser, arbetskraftsbrist, 
politiska och kulturella faktorer, men det förefaller trots allt som om klimat och 
väder var den primära faktorn bakom många skördemisslyckanden. Den väl-
kända och diskuterade krisen på 1690-talet var ytterst en klimat- och väder-

                                   
45 Awebro 2006 Kraikowski och Lajus. 2008; Kraikowski, Lajus & Lajus. 2008. 
46 Norman 2006; Lilja 2006b. 
47 Norman ovan; Windelhed 2008. 
48 Boserup 1965. 
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framkallad kris. Skördarna misslyckade flera år i rad, vilket orsakade en om-
fattande demografisk kris med överdödlighet och geografisk rörlighet i spåren. 
Stora regioner upplevde omfattande befolkningsförluster.49 

En sådan situation kunde bara uppträda i en ekonomi med små överskotts-
marginaler. En ekonomi med små överskottsmarginaler kan också beskrivas som 
en ekonomi nära en balanspunkt; en punkt som kan definieras genom dess 
ekologiska begränsningar. I vanliga fall hade de undersökta områdena tillräckligt 
överskott för att klara av regionalt begränsade eller tillfälliga skördemiss-
lyckanden. Men när agrarkrisen bredde ut sig geografiskt över stora områden 
eller återkom under flera närliggande år blev jordbrukets produktionsresurser 
uttömda och befolkningarna tvingades betala priset i överdödlighet eller om-
fattande geografisk rörlighet, vilket betyder att de helt enkelt måste lämna sina 
hem för att säkra sin överlevnad.50 

En studie av skördeutfall jämförda med klimatförändringar och väderfluktua-
tioner tyder på att de svenska spannmålsskördarna stagnerade samtidigt som 
den Lilla Istiden hade sin kallaste period under 1600-talet.51 Flera skördeindi-
katorer visar på en långsiktig stagnation av skördeavkastningen, och en struktur-
förändring av spannmålshandeln från export till import under detta århundrade. 
Mortalitetskrisen på 1690-talet inträffade mitt under en av 1600-talets kallaste 
perioder. En liknande situation med sjunkande temperaturer inträffade under 
det sena 1500-talet. I tiondelängderna från några härader längs Södermanlands 
kust ser man flera tecken på att skördarna fallerade. Senare delen av 1600-talet 
och början av 1700-talet ser också ut att ha haft av ett högre antal skördekriser 
än perioderna före och efter. Denna kombination av klimatförsämring och 
skördestagnation med återkommande felslagna skördar tyder på en agrarekono-
mi som låg nära sin ekologiska balanspunkt.52 

Den situationen övervanns emellertid senast under 1800-talet, när jord-
brukets produktivitet återigen kunde möta den inhemska efterfrågan, och 
spannmålshandeln kompensera för ojämnheter i spannmålsförsörjningen. Sve-
rige förändrades från ett importberoende land till ett land som kunde exportera 
spannmål. På 1700-talet kan denna förändring ha ett samband med en något 
förbättrad klimatsituation vid seklets mitt, men samhällets större förmåga att 
bekämpa förmoderna hungerkriser bör kanske i första hand förklaras med de aktiva 
försök som gjordes från mitten av 1700-talet att förbättra jordbrukets produktivitet. 
På så sätt kan en ekologisk balanspunkt gradvis ha blivit överskriden.53 

                                   
49 Lilja 2008a (Saaremaa/Ösel, Estland). 
50 Lilja 2006a, 2008 och ovan. 
51 Begreppet den Lilla Istiden har formulerats för att beskriva en utdragen kallare period från 
tidigt 1300-talet till 1800-talet. Jmf ex.v. Fagan 2000. 
52 Lilja ovan. 
53 Lilja 2006b och ovan. 
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Balanssituationer förefaller alltså att ha uppstått, men de är svåra att förklara 
på ett enkelt sätt. Ekologisk balans mellan samhälle och natur bör per definition 
spegla samhällets anpassning till begränsade naturresurser. Men oftast står vi 
inför flera möjliga förklaringar till sådana situationer. Det dominerande in-
trycket av projektstudierna är emellertid att ekologiska balanssituationer som 
regel var geografiskt begränsade eller blev övervunna efter relativt kort tid. Det 
möjliga undantaget från regeln kan vara den senmedeltida agrarkrisen, som 
tycks ha blivit övervunnen först efter omkring ett sekel, och den stagnerande 
spannmålsproduktionen i Sverige under 1600-talet.54 Det normala var föränd-
ring, tillväxt och expansion, inte ekologisk balans. 

Fotavtryck av människans verksamhet 
Tecken på mänskliga aktiviteter i de undersökta kustområdena kan spåras till-
baka till stenåldern, även om människans påverkan på miljön då måste ha varit 
tillfällig och anpassad till naturens resurser. Men miljön förändrades gradvis. 
Strandförskjutningen omvandlade förutsättningarna för mänskligt liv från en 
öppen skärgårdsmiljö med utspridda, vindpinade småöar till ett varierat agrar-
landskap av kullar, åkrar, ängar och öar. De tidigaste tecknen på människor i 
den central-östra svenska skärgården tyder på en marinbaserad ekonomi som 
bestod av små mobila grupper av människor. När mer land blev tillgängligt ge-
nom strandförskjutningen blev tecknen på människors närvaro vanligare och 
mer regelbundna. De ekonomiska aktiviteterna ser ut att ha blivit fler och mer 
varierade, vilket tyder på att människorna tog ett större spektrum av natur-
resurser i bruk när de blev tillgängliga genom landhöjningen.55 

Från sen järnålder är jordbruket väl etablerat och avtrycken av mänskliga 
aktiviteter vanliga. Bosättningarnas expansion från de centrala jordbruksbygd-
erna till kustområdena och den inre skärgården är också en expansion av männi-
skans resursanvändning längs kusten. Tecknen på en process av upptäckt och 
utnyttjande av naturen mångfaldigas. De tyder på att bosättarna hade identi-
fierat och tagit de flesta potentiellt användbara nischerna i bruk. Såväl historiska 
som arkeologiska källor uppvisar en rad föremål från livsuppehållande verk-
samheter, kulturella och mentala föreställningsvärldar.56  

Jordbrukets spår syns i landskapet som exempelvis fossila åkrar eller sten-
gärdsgårdar. Dessa lämningar är öppna för tolkningar av bondesamhällets mark-
användning, lokala struktur och kronologi. På andra ställen är de mänskliga 
spåren efter agrar verksamhet bara indirekt synliga som förändringar av natu-
ren. Gräsmarker för boskap på skärgårdsöarna kan exempelvis vara skönjbara i 

                                   
54 Norman 2006; Lilja 2006b och ovan. 
55 Rönnby 2006; Petersson 2006 och 2008. 
56 Rönnby 2006; Norman 2006 och 2008a-c och ovan; Windelhed 2008. 
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ett utspritt hedlandskap. Några av våra vackraste hedlandskap har tidigare varit 
betesmarker.57 

Utöver spåren av agrara aktiviteter finns också många tecken på marint 
resursutnyttjande, främst från fiske men även från säljakt.58 På samma sätt som 
de agrara näringarna har fisket lämnat efter sig avtryck i naturen och dess 
resursanvändning. Den ekologiska betydelsen av fisket är väl dokumenterad i de 
ryska rapporterna där försök att styra och kontrollera fiskarnas rörelser ledde till 
att man byggde stora dammar över floderna. Floderna har pressats in i konst-
gjorda kanaler och fisken har utsatts för intensiva fångstkampanjer, som ibland 
lett till överfiske.59 

De mänskliga lämningarna i kustmiljöerna är inte bara produkter av 
ekonomiska aktiviteter. Några av de arkeologiskt undersökta platserna förefaller 
ha haft icke-ekonomiska funktioner. En hamnanläggning på Saaremaa/Ösel har 
exempelvis tolkats som en plats för rituella verksamheter eller en hamn för 
större sjöburna krigståg.60 En annan lokalitet på en inre skärgårdsö i Södermanland 
kan ha haft kopplingar till en helgonlegend, den så kallade Botvidslegenden. På ön 
kan besökande pilgrimer ha sökt frid vid den heliga platsen för helgonets död.61 

De ekologiska fotavtrycken efter mänskliga aktiviteter är urskiljbara nästan 
överallt i kustområdena i västra Ryssland och Estland och i central-östra Sverige. 
Människan har format och lämnat sina märken i landskapet som direkta 
vittnesbörd eller som olika slags tecken och signaler. Under den tidigmoderna 
tiden ökar våra kunskaper om människans inverkan på naturen drastiskt genom 
de skriftliga historiska källorna. De arkeologiska, geografiska och historiska 
källorna avslöjar flera nivåer av social utveckling, som tyder på förändringar i 
samhällsorganisationen och allmänna trender mot mer komplexa och mer 
organiserade mänskliga aktiviteter. Varje samhällsnivå har lämnat sina märken, 
och varje socioekonomiskt steg som togs av kustens människor resulterade i nya 
artefaktstrukturer. 

På så sätt är människans ekologiska fotavtryck närvarande överallt i land-
skapet. Men det som kan spåras är inte allt som en gång funnits. Idag har vi små 
möjligheter att ge detaljerade beskrivningar av människans inverkan på naturen. 
De flesta mänskliga aktiviteterna är osynliga och de flesta spåren efter dem har 
gått förlorade för alltid. Tiden är en effektiv förstörare av historiens tecken. De 
detaljerade och levande bilder vi kan återvinna från senare historieepoker genom 
berättande, kamerala och kartografiska källor, ligger utom räckhåll när vi när-
mar oss äldre epoker som medeltiden och den sena järnåldern.62 

                                   
57 Windelhed 2006 och 2008. 
58 Norman 2008a och ovan. 
59 Kraikowski, Lajus & Lajus 2008 och Kraikowski & Lajus 2008. 
60 Mägi 2008. 
61 Norman & Windelhed 2008. 
62 Rönnby 2006. 
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Förändringsprocesser 
De studerade kustsamhällena var samhällen under omvandling. Historisk för-
ändring är emellertid svår att definiera som en enkel process eftersom lokala 
samhällen, liksom alla andra organisationer eller system, är socialt diversifierade 
och därför förändras på olika sätt på olika nivåer. Fernand Braudels berömda 
tidsstrukturer i tre nivåer är en bekväm reducering av en komplex förändrings-
struktur med oftast osynliga demarkationslinjer mellan de olika förändrings-
processerna.63 I projektets kustsamhällen har långsamma gradvisa kolonisations-
processer identifierats likväl som kortperiodiska skördefluktuationer. Mellan 
ytterligheterna ligger en skala av förändringshastigheter och förändringsmönster 
som är förknippade med olika typer av sociala artefakter.64 

I det följande är avsikten att fördjupa perspektivet på tid och förändring i 
projektstudierna. Diskussionen utgår från två huvudperspektiv, förändringsför-
lopp och drivkrafter bakom förändring (förändringstryck). Inledningsvis disku-
teras projektresultaten med utgångspunkt i några modeller över teoretiska för-
ändringsförlopp. Därefter behandlas förändringsprocessernas drivkrafter med 
utgångspunkt i begreppen externt och internt tryck, och exogena och endogena 
influenser. 

Tidspilar och förändringsmodeller 
I strukturmodellen ovan (Figur 1) motsvaras tidsperspektivet av begreppet eko-
logisk förändring. Som ett försök att enkelt illustrera några grundläggande för-
ändringsmönster reducerades där tidsperspektivet till tre typer av historisk 
förändring, kontinuitet, cykler och övergångar. I processmodellen nedan pre-
senteras dessa i form av grafiska tidspilar; kontinuitetspilen, långvågspilen och 
övergångspilen. (Figur 2) Alla tre typerna av förändring antyder olika ekologiska 
situationer och alla tre implicerar en ökande betydelse av människans inverkan 
på miljön. 

Kontinuitetspilen motsvaras av en stegvis anpassning till givna förutsättningar. 
Den innebär gradvis förändring som ett resultat av en mängd små ekologiska 
anpassningar. Människans verksamheter lämnar i den tidsmodellen bara svaga 
spår efter sig. Förändring drivs huvudsakligen fram av en natur, som befinner 
sig i konstant omvandling. Samhällsstrukturen är sårbar och faller lätt offer för 
förändringar i den ekologiska situationen, vilket innebär att samhällsutvecklingen 
fluktuerar mer eller mindre i takt med klimat- eller andra landskapsförändringar.  

Långvågspilen motsvarar ett kontinuerligt förändringsmönster i sekulära våg-
rörelser eller cykler. Den antyder en mer aktiv roll från det lokala samhället. 

                                   
63 Braudel 1949/1991, särsk del II, kap. 8. 
64 Rönnby 2006 och 2007; Lilja 2006a och b, 2008a och ovan; Norman 2006 och 2008; 
Windelhed 2006; Salmina opubl. fl 2006. 
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Situationer av optimal produktion och försörjning, klimaxsituationer, kan över-
vinnas genom tekniska eller organisatoriska innovationer som ökar den eko-
nomiska produktiviteten. Förändringsmönstret blir mer eller mindre cykliskt. 
Det svarar mot en förändringsprocess som rör sig genom en följd av balanserade 
klimaxsituationer och vidare mot nya utvecklingsnivåer. 

Figur 2. Förändringsmodeller (tidspilar). 
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Övergångspilen slutligen illustrerar en förvandling från en samhällstyp till en 
annan, en social metamorfos. Den karakteriseras, i motsats till långvågsmodel-
len, av en radikal och genomgripande förändring av människans miljö. Den 
innebär en systemförändring, där människans förmåga ställs i centrum och 
naturen reduceras till ett objekt för mänskligt utnyttjande. Ett revolutionärt steg 
tas från en situation till en annan, och det är en omvandling som dramatiskt 
ökar förändringstakten i samhället. Människans anpassning till naturen har 
kastats om till hennes bemästrande av naturkrafterna. 

Sett utifrån ett teoretiskt perspektiv kan förmoderna lokala samhällen antas 
mer ha anpassat sig till än överskridit givna miljöbarriärer. Ju längre tillbaka i 
historien vi går, desto troligare är detta. Det innebär inte att all förändring i 
förmodern tid måste ha varit gradvis eller cyklisk. Föreställningen om radikala 
övergångsskeden bör även prövas som hypotes, även om det är en hypotes som 
sannolikt bättre förklarar moderniseringen av samhället från 1800-talet och framåt. 

Kontinuitet och långa vågor 

Kontinuitet – maritima duréer 
Vissa aspekter av kustbornas liv och tänkande var till sin karaktär mer eller 
mindre orörliga strukturer som förändrades bara långsamt och gradvis. De kan 
beskrivas som att slags ”maritima duréer”. Föreställningen om mentaliteter som 
varaktiga strukturer har länge diskuterats i historisk-antropologisk litteratur och 
den franska Annales-skolan. I deras perspektiv på historisk förändring har 
mentaliteterna setts som en grundläggande social struktur jämförbar med exem-
pelvis landskapets utformning eller den ständigt självreproducerande småskaliga 
marknadsaktiviteten i det lokala vardagslivet; fenomen som visserligen ändrats 
men i så långsam takt att förändringen varit mer eller mindre omärklig för den 
mänskliga iakttagelsen.65 

De maritima duréerna kan vara såväl ekonomiska som mentala. De kan 
spegla kontinuitet i transporter och i demografi. Den ekonomiska strukturen i 
kustsamhällena var relativt enkel och anpassad till naturens förutsättningar 
åtminstone före övergången till det moderna samhället. I äldre tider var marin 
jakt och samlarverksamhet de viktigaste ekonomiska aktiviteterna. När jord-
bruket introducerades under bronsåldern överlagrades gradvis jägar-samlar-
ekonomin av boskapsskötsel och spannmålsproduktion. Från sen järnålder ser vi 
inte längre några tecken på plötsliga förändringar och omorienteringar i de 
studerade förmoderna samhällena. Likartade ekonomiska mönster uppträder 
under hela det senaste årtusendet. Det dominerande mönstret är en långsam 
gradvis förändring.66 Produktionsmetoder och teknologiska komplex framstår 
som relativt stabila över lång tid. Stabiliteten kommer till uttryck bland annat i 
                                   
65 Rönnby 2007. 
66 Norman 2006; Norman & Windelhed 2008; Windelhed 2008a. 
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en kontinuerlig bosättningsprocess, där de agrara aktiviteternas centrum-periferi 
rörelse tyder på gradvis förändring. Agrarekonomin ockuperade således större 
och större delar av kustlandet och den inre skärgården. På så sätt ägde en 
förskjutning rum från fiske via boskapsskötsel till en kombination av boskaps-
skötsel och spannmålsproduktion.67 

I kustregionerna var fiske och jakt på den marina faunan viktiga aktiviteter 
som antingen var dominerande för överlevnaden eller fungerade som komplet-
terande näringsfång vid sidan av den agrara ekonomin. Fisket förändrades över 
tid och anpassades till nya förhållanden, men man kan också se en tydlig ”mari-
tim durée” i fiskemetoder och fiskeredskap. När en gång ett teknologiskt kom-
plex hade utvecklats förblev det ofta i bruk så länge som den ekonomiska aktivi-
teten fortsatte. I arkeologiska fyndigheter från Pskov indikerar långa serier av 
fångstkrokar och nätredskap en stabil fiskekultur genom flera århundraden.68 

Närheten till havet skapade också förutsättningar för varaktiga strukturer i 
kustsamhällena. Sjöfarten och kommunikationerna över havet utvecklades av 
allt att döma mycket tidigt, sannolikt redan under mesolitisk tid i delar av Öster-
sjön. Infrastrukturen kring sjöfarten utvecklades gradvis. Båttyper, hamnanläg-
gningar och farleder blev allt mer komplexa i takt med att samhällsorgani-
sationen förändrades. Kontakten med andra länder och skyddet mot potentiella 
fiender har varit permanenta determinanter i kustbefolkningarnas orientering 
mot havet. 

Kustkulturerna var också präglade av stabila föreställningar och idévärldar. 
Myter, gudar, riter och ortnamn kopplades till fenomen som vindar, jakt- och 
fiskelycka och gränslandet mellan hav och land, kanske som symbol för över-
gången mellan olika existensformer. Bakom denna typ av ”maritima duréer” låg 
också kulturella traditioner och inrotade vanor och beteendemönster som 
överlevt länge efter att de förlorat sin funktionalitet. Ett exempel som framhållits 
är den gamla svensk rysskräcken som tagit sig uttryck i en konstant rädsla för 
angrepp österifrån över, eller i modern tid under, havet. Den har gamla rötter 
och fick bränsle under det Stora Nordiska Kriget då Sveriges kuster härjades av 
den ryska flottan.69 

Långa vågor – befolkningsutvecklingen 
Kontinuerlig tillväxt tycks också vara en del av den normala långsiktiga befolk-
ningsutvecklingen, i enlighet med Boserups teori. Under de återkommande 
demografiska variationerna har legat en stadig underström av demografisk till-
växt. Även om vi inte känner till den sena järnålderns befolkningstal är det ett 
rimligt antagande att bebyggelseexpansionen avspeglar en befolkningsökning. 

                                   
67 Rönnby 2007; Norman 2006; Norman & Windelhed 2008; Windelhed 2006 och 2008. 
68 Rönnby 2007; Norman 2008a, d och ovan; Salmina opubl. fl 2006. 
69 Rönnby 2007. 
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Trots vissa bakslag tycks tillväxten ha fortsatt genom de senaste 1 500 åren.70 
Men det är i befolkningsutvecklingen som sekulära, långvågiga tillväxtprocesser 
framstår som tydligast. Det är också ett av de områden där sambandet mellan 
lokal utveckling och storskaliga förändringsprocesser framträder påtagligt, oavsett 
om man studerar det begränsade undersökningsområdet i central-östra Sverige 
eller Sverige som helhet i relation till den större europeiska utvecklingen.71 

Sveriges långsiktiga befolkningsutveckling har haft tydliga kopplingar till de 
sekulära demografiska och ekonomiska vågrörelser som identifierats i europeisk 
historieskrivning. Enligt en utbredd föreställning om ”långa vågor” i den euro-
peiska ekonomin och demografin under de senaste 1 000 åren avlöstes den eko-
nomiska och demografiska expansionen under den europeiska tidig- och hög-
medeltiden av en senmedeltida agrarkris under 1300-talets förra del. Detta 
mönster har lyfts fram även i svensk historieskrivning, och det förefaller som om 
det gällt även de här studerade svenska kustområdena. Man kan se tecken på att 
den högmedeltida expansionen i central-östra Sverige övergick i en medeltida 
agrarkris under 1300-talet, även om den är svår att både spåra och förklara. Det 
är fortfarande en öppen fråga om krisen orsakades av de stora pesterna på 1300- 
och 1400-talen eller om den var ett slags malthusiansk kris orsakad av över-
befolkning, kanske kombinerad med ett sämre klimat under den Lilla Istidens 
första skede.72 

Under 1500- och 1600-talen vände utvecklingen än en gång och Sverige gick 
åter in i en stadig befolkningsökning, som pågick fram till det tidiga 1700-talet. I 
historieskrivningen kallas denna epok ”det långa 1500-talet” och den känne-
tecknades av expansiva demografiska och ekonomiska tendenser. Det ser dock 
ut som om expansionsskedet slutade något tidigare nere på kontinenten än i 
Sverige. Det fenomen som ofta kallats ”1600-talets kris” är synligt i Sydeuropa 
redan under seklets andra kvartal, och i centrala och västra Europa senast från 
seklets mitt. Otvetydiga tecken på en ekonomisk och demografisk kris i Sverige 
ser man inte förrän mot 1600-talets slut och i 1700-talets början.73 I Sverige kan 
vi således döpa om 1600-talets kris till en kris för det tidiga 1700-talet.74 Samma 

                                   
70 Lilja 2006b; Norman 2006. 
71 Inom projektets ramar har vi tyvärr inte haft möjlighet att följa befolknings- och 
bebyggelseutvecklingarna både i central-östra Sverige och på Saaremaa/Ösel. En undersök-
ning av den övergripande befolkningsutvecklingen har därför begränsats till det svenska 
undersökningsområdet. 
72 Lilja 2006b; Norman 2006. 
73 Förseningen av den svenska krisen kan åtminstone delvis förklaras genom den 
framgångsrika militära expansionen under Sveriges stormaktstid. Det är möjligt att denna 
expansion gjorde det möjligt för det svenska samhället att kompensera en stadig befolk-
ningsökning med spannmålsimport. Den gjorde det också möjligt för Sverige att under en 
lång tid hålla fiendemakter utanför landets gränser. När den defensiva förmågan under-
minerades resulterade detta i en försenad kris. 
74 Lilja ovan. Det pågår en diskussion i Sverige om befolkningsexpansionen på 1600-talet, där 
den ena tolkningen innebär en relativt långsam befolkningsutveckling orsakad av krigets tryck 
på samhället, medan den andra tolkningen, grundad på en diskussion om de demografiska 
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utvecklingsmönster återkommer i central-östra Sverige. Under 1500-och 1600-
talen rådde uppenbarligen en hög befolkningstillväxt, som dock saktade av 
betydligt under det tidiga 1700-talet innan en ny expansionsperiod började vid 
seklets mitt.75 

I såväl europeisk som svensk demografisk historia var befolkningsökningen 
av allt att döma kontinuerlig från omkring 1720-talet. Det ser ut som om de 
första stegen togs i en demografisk transition mot en modern demografisk 
regim. Moderniseringsprocessen kan således ha kommit igång redan vid den här 
tiden. I central-östra Sverige hamnade befolkningsutvecklingen dock något efter 
under det senare 1700-talet och det tidiga 1800-talet, då den demografiska till-
växten saktade av något i förhållande till 1700-talets mitt. Central-östra Sveriges 
strukturella förändring är inte tydligt synlig förrän sent under 1800-talet och på 
1900-talet. Kustregionen har den snabbaste moderna befolkningstillväxten så 
sent som på 1970- och 1980-talen.76  

Det verkar, trots det moderna undantaget, som om de sekulära cyklerna på-
verkade de studerade kustregionerna i Sverige. Den långsiktiga befolknings-
utvecklingen under den förmoderna perioden motsvaras bäst av vågmodellen i 
figur 2. Den spektakulära tillväxten i modern tid pekar å andra sidan på ett över-
gångsskede som innebar att moderniseringen i full skala nått regionen, men att 
den processen kommit igång först sent under 1800-talet och på 1900-talet.77 

Systemförändringar och övergångar 
Projektets studier har inte funnit några genomgripande förändringar i de under-
sökta områdena och tidsperioderna som kan karakteriseras som snabba system-
skiften eller övergångar från en samhällstyp till en annan. De förändrings-
processer som framträtt har varit långsamma eller kortperiodiskt fluktuerande i 
samband med kriser. Genomgripande sociala förändringar har ägt rum i de 
undersökta områdena, men förändringstakten var långsam och förändringarna 
tydliga först i ett längre tidsperspektiv. Vissa processer, som framväxten av 
städer och marknader, ett feodalt ståndssamhälle, en kyrklig organisation och 
centralmakt innebar visserligen synbara förändringar över generationer, men de 
processer som pågick kan inte ses som övergångar mellan samhällssystem. För-
ändringarna var trots allt gradvisa och det är tveksamt om människornas 
vardagsliv ändrades och om den ekologiska påverkan av samhällsförändringarna 

                                                                                                                                               
tillväxtbetingelserna på 1600-talet, i stället förutsätter enförhållandevis snabb befolknings-
utveckling. Tolkningskonflikten grundar sig inte bara på olika uppfattningar om orsaks-
faktorerna, utan även på olika sätt att rekonstruera befolkningsutvecklingen. Se Lindegren 
1993 för den första tolkningen och Palm 2000 för den andra. Däremot råder det relativ 
konsensus rörande 1690-talets kris och utvecklingen under 1700-talets första decennier. 
75 Lilja 2006b. 
76 Lilja 2006b. 
77 Lilja 2006b. 
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blev omfattande. Kustregionerna fortsatte av allt att döma att leva i kombina-
tionen av bonde- och fiskarkulturernas samhällsmiljö. 

I det mycket långa millenniära tidsperspektivet kan man likväl diskutera om 
inte övergångar mellan olika samhällsformer har ägt rum. Inom projektets 
undersökningar har vi inte haft möjlighet att följa samhällsprocesser över så 
utsträckta tidsrymder, men det är möjligt att det skedde en tempoväxling i 
utvecklingen med införandet av en agrarekonomi i större skala. Betingelserna 
för existensen förändrades på ett genomgripande sätt även om det tog sekler att 
gå från jägar- samlarekonomi till agrarekonomi. Att man ända kan diskutera 
detta som systemskifte beror främst på de radikalt olika bosättningsmönstren 
under de olika ekonomiska systemen. Den förändringen ägde rum i kustsam-
hällena, även om jordbruket här var väl etablerat redan tidigt när landet steg ur 
havet. Den dubbelförsörjda kustekonomin med agrarnäringar och fiske var av 
allt att döma en ekonomisk kultur baserad på permanent bosättning, trots att 
dess ena ben stod kvar i ett äldre ekonomiskt system. Den embryonala jägar- 
samlarkultur som fanns i dessa områden före den agrara transitionen var mobil 
på ett helt annat sätt. 

En bedömning av övergången faller ytterst tillbaka på hur vi tolkar för-
ändringshastigheten som sådan. Den enda perioden som låter sig beskrivas i 
termer av en övergång från ett till ett annat samhällsystem inträffade i och med 
det industriella genombrottet, då en radikal uppväxling av förändringshastig-
heten är uppenbar. Inom loppet av halvannat sekel växte befolkningarna, och 
ökade de ekonomiska aktiviteterna på ett historiskt sett helt okänt sätt. Det 
innebar också en ekologisk naturpåverkan i helt annan skala än den som ägt rum 
tidigare. Förändringsperioden efter cirka 1850 ligger visserligen utanför de krono-
logiska ramarna för projektstudierna, men flera iakttagelser har ändå gjorts som 
tyder på att likartade sociala och ekonomiska krafter drev fram en omfattande 
omgestaltning av resursuttag och markanvändning i de undersökta områdena. 

Sett i en absolut tidsskala är detta den enda samhällsförändring som kan för-
svara beteckningen övergång, eller samhällstransition. Men frågan är om inte 
äldre förändringsskeden var lika omfattande sedda i en relativ tids- och för-
ändringsskala. Övergången från jägar-samlar- till bondekulturen innebar en om-
fattande samhällsförändring, som skapade underlag för befolkningstillväxt och 
bebyggelsespridning. Betraktat utifrån den tidens tids- och förändringsper-
spektiv kan förändringarna då ha varit lika snabba och kvantitativt lika 
omfattande. En relativ tidsskala ger ett annat perspektiv på den historiska 
förändringen än en absolut. Inte heller ur ekologisk synpunkt är det säkert att 
den modern omgestaltningen av kustregionerna varit så mycket mer genom-
gripande än den storskaliga förändringen av markutnyttjandet som följde med 
agrarekonomins inträngande. De ekologiska effekterna blev i båda skedena om-
fattande, men vi är kulturellt anpassade till att se agrarlandskapet som ett mer 
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orört landskap, än det moderna kustlandskapet. Det är bara en delsanning, som 
behöver ställas i jämförande belysning från tidigare omvandlingsskeden i historien. 

Inom projektstudiernas kronologiska ramar från yngre järnålder till tidigt 
1800-tal, är det framför allt två skeden som tycks visa snabbare och relativt om-
fattande samhällsförändringar. Högmedeltidens samhälleliga omgestaltning har 
satt sina tydliga spår i undersökningsområdena i form av stadstillväxt, krist-
nande, feodala organisationsformer och en ny typ av kungamakt. Sextonhundra-
talets samhällsutveckling innebar på nytt en uppväxling av förändringstempot. 
Den nya typen av centraliserad och militariserad stat fick genomgripande 
effekter på samhällslivet. I kustområdena syntes denna förändring på flera sätt. 
Stockholms snabba tillväxt påverkade kustregionen öster om staden. Kust- och 
skärgårdsbefolkningarna orienterades mot staden, utnyttjade den som marknad, 
tvingades avstå resurser via uppbördssystemen och gick in i en mängd olika 
relationer med stadens invånare. På så sätt kom kustregionen att dras in i 
huvudstadens influenssfär och få en ny orientering riktad mot en dominerande 
punkt i landskapet; en geografisk punkt som skulle behålla och förstärka sin 
dominans in i modern tid. 

Sist och slutligen hamnar vi i en tolkningsproblematik. Hur ska de två stora 
expansionsskeden under högmedeltiden och på 1600-talet tolkas? Rörde det sig 
om långvågiga cykler inom ramarna för ett i grunden stabilt samhällssystem, 
eller innebar de två skedena i stället övergångar från ett till ett annat samhälle? I 
grunden torde detta vara en vetenskapligt sett obesvarbar fråga. Den kan bara 
hanteras genom perspektivförskjutningar i forskningen. Vissa aspekter, som 
befolkningsutvecklingen, tolkas bättre som långvågiga förlopp, medan andra 
aspekter, som statens organisation och inflytande på samhället, lättare kan föras 
in i ett transitionsperspektiv. Ett flerskiktat och komplext förändringsperspektiv 
gör sig åter påmint. 

Tidens och förändringarnas komplexitet 
Kustregionernas förändringsmönster speglade dels förändringar i det större 
samhället, dels behoven i den lokala mikrovärlden. I denna värld av komplexa 
förändringar är det svårt att urskilja tydligt åtskilda tidsprocesser eller sociala 
artefakter med speciella funktioner i samhället. ”Maritima duréer” är iakttag-
bara, men det gäller även kortare förändringsintervall. Braudels tre förändrings-
nivåer är ett bekvämt redskap för att skilja långsamma förändringar från 
snabbare fluktuationer i historien, men de framstår i verkligheten inte som klart 
distinkta processer. Den historiska förändringen i kustregionerna var mång-
faldig. Långsamma rörelser samverkade med snabbare rytmer i ett komplext och 
kontinuerligt mönster av system- och organisationsförändringar. 

Betraktat i ett mycket övergripande kronologiskt perspektiv visar projekt-
studierna på omfattande och genomgripande samhällsförändringar, som för 
tanken till övergångar och samhälleliga metamorfoser. Samtidigt spelar här tids-
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perspektivet en central roll för vårt sätt att se den historiska förändringen. Äldre 
tiders samhällen kan ha genomgått stora strukturella förändringar sedda ur vårt 
sentida perspektiv, men ofta handlade det då om strukturförändringar som 
sträckte sig över sekler eller millennier. Förändringstempot har ökat. De genom-
gripande samhällsmetamorfoserna går idag mycket snabbare. Moderniserings-
processen de senaste 150 åren har omvandlat kustsamhällena lika genomgri-
pande som några tidigare omvandlingar. Skillnaden är att det idag går 5, 10, 
kanske till och med 20 gånger fortare och handlar om helt andra kvantiteter än 
det gjort någon gång tidigare i historien. 

De olika förändringsmönstrens synlighet beror i stor utsträckning på våra 
perspektiv, på vad vi letar efter och våra forskningsmetoder eller traditioner. I 
vårt projekt råder klara skillnader mellan exempelvis arkeologiska och historiska 
perspektiv, eller naturgeografins syn på förändring i jämförelse med kultur-
geografins. Tidsmodeller av den typ som använts här ska i första hand ses som 
metodologiska redskap och tankefigurer, inte som bestämda uttalanden om 
sammanhängande sociala processer. Alla försök att förstå socio-ekologisk för-
ändring måste ta hänsyn till betydligt fler förändringsnivåer än de treskiktade 
processerna av varaktiga, konjunkturella och händelseorienterade förändringar. 
Tolkningar av förändring måste ta flerskiktade och komplexa interaktiva proces-
ser med i beräkningen, och inte stanna vid förenklade nivåmodeller.  

Förändringens drivkrafter 

Externt tryck – influenser från natur och samhälle 
De komplexa förändringsmönstren hade en motsvarighet i de krafter som fram-
tvingade historiska förändringar. Ett oräkneligt antal små eller dominerande 
influenser påverkade kustregionerna och tvingade dem till anpassning. Föränd-
ringskrafterna var lika komplexa och varierande som förändringsprocesserna, 
och i likhet med tidsprocesserna är de svåra att diskutera och analysera utan en 
viss begreppsmässig förenkling. Det skulle i och för sig vara möjligt att använda 
samma treskiktade modell vid en diskussion av förändringsfaktorer, på samma 
sätt som vid förändringsprocesser, men det skulle samtidigt innebär en risk för 
onödig upprepning. I strukturmodellen (figur 1) har därför en annan kategori-
sering valts. Modellen gör således en åtskillnad mellan externa/exogena föränd-
ringsfaktorer å ena sidan och interna/endogena å den andra. De externa faktorerna 
har delats in i tryck från naturen respektive tryck från samhället, medan de interna 
faktorerna antas ha sitt ursprung i lokalsamhället. 

Det är rimligt att anta att de externa och interna förändringskrafterna har 
varit av olika styrka i olika samhällen. Det blir särskilt tydligt när man studerar 
små, ekonomiskt och socialt speciella regioner. En huvudhypotes skulle kort-
fattat kunna formuleras som att små samhällen är känsligare för stora externa 



 
 

F Ö R M O D E R N A  K U S T M I L J Ö E R  –  E N  P R O J E K T E P I L O G  
 

 147 

förändringsfaktorer än för lokala interna faktorer, och att specialiserade sam-
hällen är mer sårbara inför externa förändringar än mer diversifierade. Såväl 
naturen som det omgivande samhället, kan således antas ha stor inverkan på de 
små i projektet studerade kustregionerna. 

Naturen som förändrande kraft – exogen påverkan från naturen 
Strandförskjutningen efter den senaste stora istiden framstår som den viktigaste 
långtidsförändringen som har skapat tryck i de studerade regionerna. Den har 
lämnat tydliga märken i det ekonomiska landskapet. Efter den senaste istiden var 
undersökningsområdena helt täckta av vatten. Sedan dess har land stigit ur 
havet. En allt örikare skärgård blev i central-östra Sverige till ett varierat kust-
landskap med inland, innerskärgård och ytterskärgård. När landet steg ändrades 
mönstren hos vindar och vågrörelser. Det öppna, vindtorterade havslandskapet 
förvandlades till ett slutet skärgårdslandskap med mildare naturförutsättningar. 
Det var en förändring som öppnade vägar för växt- och djurliv och till slut även 
en agrarekonomi. De tidigast bosatta och bördiga markerna var samtidigt de 
marker där sedimenteringsprocesserna hade fyllt ut skrevor och dalar i det upp-
brutna södermanländska landskapet. De goda jordbruksmarkerna fanns mellan 
kullarna och bergen. På så sätt har landskapets struktur sin motsvarighet i de 
tidsprocesser som var inblandade i framväxten av nytt land.78 Samma process 
kan ha sett något annorlunda ut på Saaremaa/Ösel, eftersom ön steg upp ur ett 
mindre kuperat sjöbottenlandskap och därför växte upp som en relativt platt ö i 
ett betydligt enklare skärgårdslandskap. Men resultatet i form av nytt land, nya 
biotoper och nya möjligheter till mänskligt resursutnyttjande blev detsamma.79 

Strandförskjutningens huvudsakliga effekter på den sociala förändrings-
processen blev också likartad. På en grundläggande nivå öppnade den stora om-
råden för bosättningar och agrart resursutnyttjande. Men det var en långsam 
process. Förutsättningarna för mänskligt liv förändrades gradvis i takt med land-
skapets förändringar, och det var inte bara uppkomsten av nytt land som av-
gjorde om landskapet var användbart. De dominerande vindarna och havets 
öppenhet utsatte kustlinjerna för olika slags havsvågor. I det öppna skärgårds-
landskapet fick vågorna utrymme nog att bygga upp och rensa stränderna från 
vegetation, och lämna det nakna berget som en dominerande och ogästvänlig 
bosättningsmiljö för människan. Detta var den tidiga jägar-samlarmänniskans 
skärgård. Inte förrän ölandskapet slöt sig och öarna blev större kunde vegeta-
tionen bli mer permanent och nya resurser bli tillgängliga för människor, först 
huvudsakligen för deras boskap. Så småningom öppnades den stora ön 
Saaremaa/Ösel och det örika skärgårdslandskapet i central-östra Sverige för agrar 
produktion och permanent bosättning.80 

                                   
78 Petersson 2006 och opubl. fl 2006. 
79 Petersson 2008 och opubl. fl 2006. 
80 Petersson 2006 och 2008 och opubl. fl 2006; Rönnby 2006. 
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På så sätt gav strandförskjutningen och de följande förändringarna i vind- 
och vågmönstren viktiga förutsättningar för de socio-ekologiska processerna i de 
studerade områdena. Förutsättningarna för agrar resursanvändning förbättrades 
gradvis och det naturformade landskapet förvandlades till ett kulturpräglat land-
skap. På lång sikt förbättrade alltså naturens omvandling möjligheterna för agrar 
resursanvändning.  

Men de långsiktiga klimatförändringarna kan under efteristiden ha verkat i 
delvis motsatt riktning. Det framstår idag som relativt säkert att Holocens 
varmaste fas inträffade för ungefär 5 000 till 6 000 år sedan, och att temperaturen 
sedan gradvis har sjunkit från detta maximum. Det handlade inte om en kon-
tinuerlig process, utan i stället om en varierande process med flera fluktuationer. 
Emellertid är det svårt att påvisa klimateffekter på samhället före medeltiden och 
den tidigmoderna perioden. Utöver förändringar i vegetationen är relativt litet 
känt om fluktuationerna i bosättningsmönstren. Man har dock antagit att den 
senare bronsåldern var en kall period som ledde till stagnation i bosättnings-
processerna.81 Från yngre järnålder kan man se vissa spår av de sociala effekterna 
av ändringar i klimatregimerna. Den senmedeltida agrarkrisen har ibland för-
klarats som ett resultat av försämrade klimatförhållanden. Begreppet den Lilla 
Istiden har använts för att beskriva en utdragen period av kyligare klimat från 
1300- till 1800-talet. Det är möjligt att den Lilla Istidens kallaste period, 1600-
talet, sammanföll med en viss minskning i skördarnas avkastning. I Sverige har 
exempelvis senare forskning påvisat hur skördarna stagnerade under detta 
århundrade, vilket ledde till en att växande befolkning blev beroende av spann-
målsimport från utlandet.82 

I ett kortare tidsperspektiv orsakade fluktuerande klimat och tillfälliga väder-
förhållanden ofta agrarkriser som kunde få allvarliga demografiska effekter i 
form av överdödlighet och ökad rörlighet hos befolkningen. Sådana krisperioder 
återkom ofta, men kunde lättas genom spannmålsleveranser från omliggande 
regioner. Situationen blev farligare om skördarna slog fel i stora områden och/-
eller under flera år i följd.83 

Det omgivande samhället som förändrande kraft – exogen påverkan från 
samhället 
Socialt tryck utifrån framgår tydligt av lokala bosättningsmönster, jordägar-
strukturer, urbanisering, förändringar i transportteknologi med mera. Under den 
förmoderna eran har influenserna från det omgivande samhället ökat. Både på 
Saaremaa/Ösel och i central-östra Sverige kan man i projektstudierna se ett 
tydligt externt förändringstryck redan under yngre järnåldern och vikingatiden. 
Men de externa influenserna var uppenbarligen mycket äldre än så. Den mest 

                                   
81 Lilja 2008b; Petersson 2006; Rönnby 2006. 
82 Lilja 2008a. 
83 Lilja 2006a, 2008a och ovan. 
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grundläggande förändringen före moderniseringen var sannolikt övergången 
från ett rörligt jägar-samlarliv i små grupper till ett stationärt bondeliv i byar och 
på permanenta gårdar, ibland nära förindustriella protourbana bosättningar. Det 
är en process som tycks ha varit i det närmaste fullbordad under yngre järn-
åldern.84 Naturens inflytande var betydligt starkare i den äldre samhällstypen. 

Spåren efter ett omgivande stratifierat stam- eller klansamhälle under yngre 
järnålder ser ut att vara delvis återskapat i det lokala kustsammanhanget. På 
Saaremaa/Ösel kan man se lämningar efter en lokal elit, som inom ramarna för 
en plundrings- och redistributiv ekonomi har lämnat arkeologiska avtryck såväl i 
bosättningsstrukturen som i sjöanknutna kvarlevor, som hamnar och platser för 
rituella aktiviteter.85 De strukturella förändringarna i central-östra Sverige indi-
kerar en social övergång från ett redistributivt stamsamhälle under sen järnålder 
till ett feodalt samhälle under högmedeltiden. Resursanvändningen i skärgården 
ändras från ett direkt utnyttjande av eliten med olika varianter av tvångsmässigt 
arbete, som tvångsmässiga dagsverken och slaveri till statskontrollerad resurs-
användning genom arrendebönder och skattebetalande fria bönder.86 Invasionen 
från externa influenser blir uppenbar när urbaniseringsprocessen startar under 
1200- och 1300-talen. Då utvecklas marknaden för marina fångster, särskilt fisk. 
Borgerskapen i närbelägna städer förhandlade till sig viktiga fiskegrund och blev 
aktivt indragna i fisket. Närheten till Stockholm var ytterligare en viktig yttre 
influens, inte minst på 1600-talet när staden förvandlades till det svenska rikets 
ekonomiska, politiska och kulturella huvudstad.87 

Med tiden blev kommersialiseringen en viktig kraft bakom lokala, tidig-
moderna förändringsprocesser. Fisket kommersialiserades gradvis både i Sverige 
och i Ryssland. I Ryssland blev kejsarhovet en dominerande konsument likväl 
som övervakare och producent av fisk. 1700-talets kejsarhov i St Petersburg 
sålde fiskerättigheter och köpte stora mängder fisk för det egna behovet. Den 
kejserliga maktens inflytande var en viktig faktor bakom framväxten av ett 
kommersialiserat fiske i Neva, Ladoga, och Finska viken. Kejsarmakten hade av 
allt att döma makten att påverka fiskets fysiska struktur, genom dess rätt att do-
nera eller dra tillbaka fiskeprivilegier. Härigenom kom en mängd fiskeri-
anläggningar att ligga utspridda längs flodstränderna i det inre av Finska viken. 
Fiskebyarna hade rätten till vissa delar av floderna, och rätten att bygga speciella 
konstruktioner, som exempelvis dammar, för att förbättra fisketekniken och öka 
produktiviteten.88 

Den allmänna samhälleliga utvecklingen har således varit en viktig faktor 
bakom lokal förändring i de studerade regionerna, och av en ständigt, genom 

                                   
84Lilja 2006b; Norman 2006; Norman/Windelhed 2008, Rönnby 2006. 
85 Mägi 2008; Norman & Windelhed 2008. 
86 Mägi 2008; Norman ovan; Windelhed 2008; Norman & Windelhed 2008. 
87 Norman 2006 och ovan; Lilja 2008b. 
88 Kraikowski, Lajus & Lajus 2008; Kraikowski & Lajus 2008. 
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seklerna ökande, betydelse. Denna människoframkallade inverkan är fortfarande 
ett dominerande element i människa-naturrelationen i de studerade kust-
regionerna. Men idag har det mänskliga resursutnyttjandet förskjutits från en i 
huvudsak ekonomisk aktivitet till fritidsaktiviteter. När de grundläggande livs-
behoven kunnat tillgodoses från avlägsna orter har kustens resurser omvärde-
rats. Detta är en tendens som har kulminerat kraftfullt i det moderna samhället 
såväl i central-östra Sverige som på Saaremaa/Ösel. 

Den utvecklingen är uppenbar i central-östra Sverige, där den dominerande 
storstaden Stockholm har utövat sitt inflytande i snart sagt all delar av den när-
belägna kusten och skärgården. Det gamla jordbrukslandskapet har förvandlats 
till urbana förorter med höga fastighetsvärden och ett konstant ekonomiskt 
tryck från de kapitaliserade marknadsprocesserna i metropolen.89 Söderman-
lands skärgårds förvandling till en blandning av pendlarförorter och fritids-
områden har helt och hållet omgestaltat regionens resursanvändning. Fiske och 
agrar verksamhet existerar fortfarande, men bara som marginella aktiviteter och 
delar av storstadens marknadsregion. Det lokala kustområdet existerar i det när-
maste helt och hållet på den större regionens villkor, med huvudstaden i den 
ekonomiska mittpunkten.90 

På Saaremaa/Ösel har en något annorlunda utveckling ägt rum, men inte 
mindre influerad av 1900-talets moderniseringsprocesser. Inom sovjetsystemets 
ramar användes ön både för agrarproduktion och för militära anläggningar. De 
storskaliga, kollektivt ägda sovjetiska kolchoserna, tillsammans med de stora 
militära investeringarna på ön, innebar här en total omstrukturering av agrar-
landskapet.91 Fotavtrycken av den sovjetiska statens moderniseringstryck är 
ännu synliga i landskapet. Idag förefaller det dock mer troligt att ön i en nära 
framtid kommer att dras in i en västorienterad moderniseringsvariant. Trots de 
olika moderniseringsvägar de båda områdena har vandrat måste slutsatsen ändå 
bli att båda områdena i modern tid har blivit helt överflyglade av trycket utifrån. 

Internt tryck – endogena sociala influenser 
Befolkningstillväxt är antagligen en av de viktigaste endogena processerna med 
förmåga att tvinga fram social förändring i det egna samhället.92 När vissa 
kvantitativa nivåer har passerats måste lösningar på tillväxtens problem sökas 
och hittas. Nya teknologier behöver användas och nya organisationer konstrue-
ras för att hantera expansionen. Inte bara teknologi och organisation måste an-
passas. Vårt sätt att mentalt strukturera världen, våra planeringshorisonter och 
våra världsbilder måste också ändras. 

                                   
89 Lilja 2006b. 
90 Lilja 2006b. 
91 Mägi 2008; Norman & Windelhed 2008. 
92 Lilja 2006b. 
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Men även subtilare endogena sociala och ekonomiska processer bär på för-
ändringens frö. Om vi studerar kustsamhällenas anpassning till deras miljöer i 
ett långtidsperspektiv, finner vi att de uppvisar en påtaglig förmåga att hantera 
nya förhållanden och såväl naturens som det omgivande samhällets begräns-
ningar och krav. Agrarlandskapet var exempelvis organiserat efter säsongernas 
förutsättningar, klimatets variabilitet samt kraven från överhet och kungar. I 
vardagens praktiska verklighet användes tyst kunskap och informella källor för 
information för att möta nya krav.  

Den ständigt föränderliga vardagserfarenheten bär på en kraftfull möjlighet 
till förändring och anpassning. Den kan fungera som en konservativ kraft, men 
lika väl bli ett tryck mot nya lösningar och nya samhällsförhållanden. För att 
använda en vanlig lingvistisk analogi: språket förändras som en följd av dess 
användning. Varje talare bidrar till en språkutveckling. Samma sak gäller för 
vardagslivets praxis. Arbete och liv utvecklas; de påverkas av förändring och de 
tvingar fram förändring. På så sätt måste sociala system anpassa sig till trycket 
från deras egen inre evolution lika väl som till yttre tryck från natur och om-
givande samhälle. 

Strukturer eller aktörer 
Kulturens och mentaliteternas roll har varit ett genomgående diskussionstema i 
projektet. Diskussionen har koncentrerats på frågan om naturdeterminism 
kontra betydelsen av människans avsiktliga handlingar.93 I tolkningarna av 
ekologiska processer har projektmedlemmarna fokuserat på olika perspektiv och 
aspekter av det sociala och kulturella livet. En förändring av perspektivet innebär 
ofta också en förändring av den ekologiska tolkningen. En uttalad försvarare av 
ett ”aktörsperspektiv” kan exempelvis peka på de avsiktliga aktiviteterna bakom 
agrara processer. I det perspektivet blir ett landskap en mänsklig skapelse. Det 
framstår som en kulturell artefakt och en bärare av mening och avsikt.94 Agrar-
landskapets struktur speglar inte bara bondens strävan efter att maximera 
produktionen, utan även dennes värdering av landet och framtidsmöjligheterna. 
Landskapet klassificeras, namnges och fogas in i en mental karta som blir an-
vändarens redskap för att orientera sig i det agrara landskapet. Naturlandskapet 
blir ett möjligt framtida kulturlandskap, och redan använda resurser öppnas för 
omvärderingar och nya användningar än de ursprungliga. 

Å andra sidan har projektstudierna även påvisat rumsliga mönster, där 
inslaget av intentionalitet och kulturellt skapande framstått som helt dominerat 
av grundläggande socio-ekonomiska, strukturer och bebyggelseprocesser. En av 
projektforskarna har tydliggjort detta i två modeller över resursanvändning och 
bebyggelsespridning i Södermanland. Den ena modellen är rumsligt vertikal. 

                                   
93 Lilja 2006b; Rönnby 2006 och 2008a; Windelhed 2006 och 2008a. 
94 Windelhed 2008a. 
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Enligt den kan man utläsa åtminstone tre nivåer av resursutnyttjande i Söder-
manlands skärgård under yngre järnålder:  

 
A. En lokal nivå, bestående av självförsörjande bönder som hade sin 

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

B. En regional och urban nivå, bestående av dels en överhet (frälset 
och kronan) som beskattade skärgårdens bönder, dels bönder och 
borgare som bedrev fiske vid utskärsfiskelägena och eventuellt 
annan verksamhet till avsalu. 

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

Den andra modellen är rumsligt horisontell. Den delar in skärgårdens be-
byggelseutveckling i tre geografiska zoner:  

 
1. Zon 1 utgörs av de större öar – Mörkö, Muskö och Utö – som hade 

bofast bebyggelse redan under vikingatid.  

2. Zon 2 utgörs av de områden i innerskärgården där bofast bebyg-
gelse etablerades under medeltiden.  

3. Zon 3 utgörs av den ytterskärgård som under hela tiden utnyttjats 
extensivt och endast har haft säsongsmässigt utnyttjad bebyggelse.95 

Här framträder basala geografiska och kronologiska mönster, som formats över 
lång tid utifrån grundläggande förutsättningar i natur och samhälle. Ekonomi 
och bosättningsmönster ter sig överdeterminerat av externa krafter. Utrymmet 
för avsiktligt mänskligt skapande blir begränsat, och snarare en produkt av givna 
förhållanden än en aktiv agent i en avsiktsstyrd omvandlingsprocess.  

Arkeologiska ansatser leder lätt, genom sina metoder och källor, till struktu-
rella tolkningar. Modern arkeologi har emellertid strävat efter att överge natur-
deterministiska tolkningar och i stället gått över till att betona kulturella intres-
sen. Man har koncentrerat sig på mentala processer och tolkningarna har strävat 
efter att klarlägga osynliga värderingsmönster, religiösa föreställningar och 
försvunna folks världsuppfattningar.96 Kanske håller strömmen på att vända 
ännu en gång. Vissa tecken tyder på att arkeologin på nytt börjat intressera sig 
för strukturella tolkningar, med ett förnyat intresse för miljöns och naturens in-
                                   
95 Norman 2006 och ovan. 
96 För exempel på detta i projektet se Mägi 2008 och Norman & Windelhed 2008. För 
arkeologins historiografi se Rönnbys projektartikel (2006), särsk. s.26f. 
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flytande på mänskliga samhällen. En av arkeologins metodologiska förtjänster är 
att den öppnar möjligheter för tolkningar av samspelet mellan människa och natur 
i ett långt tidsperspektiv som en väsentlig faktor bakom ekologisk förändring.97 

Struktur-aktörproblemet ligger inbyggt i alla slags historiska situationer. De 
”maritima duréerna” kan vara mentala konstruktioner lika väl som fysiska arte-
fakter. Att naturen ändras långsamt är måhända inte ett sensationellt påstående, 
men de mentala strukturernas stabilitet är ibland svårare att förklara. När förut-
sättningarna för en mental föreställning har försvunnit kan föreställningen ändå 
leva vidare, nu förvandlad till tradition och social norm. Det är svårt att se detta 
som bara en rest av förlegade idéer. Tvärtom förefaller det troligt att samhället 
utvecklat ett behov av den mentala föreställningen, och att den genomgått en 
meningsförskjutning och fått en ny funktion. I sådana situationer har arke-
typiska idéer blivit delar av den samhälleliga konstruktionen och dess regel-
system. I ett skede av dess metamorfos från instrumentellt begrepp till tradition 
kan det ha tjänat syftena hos en ledare eller en ledande samhällsgrupp, för att 
senare anta nya funktioner som självklara, eller till och med omedvetna, stabi-
lisatorer i det sociala systemet; som upprätthållare av maktstrukturer. 

Orter i ett mentalt landskap 
Det råder ingen brist på arkeologiska lämningar som antyder mänskliga begrepp 
och mentala processer i de studerade lokaliteterna, och genom de historiska 
studierna kan vi lätt tolka in meningsfulla handlingar av historiska aktörer.98 I 
yngre järnålderns landskap i central-östra Sverige kan man exempelvis spåra ett 
slags mental karta i landskapet genom dess ortnamn. Ortnamnen i central-östra 
Sverige antyder ofta bosättningarnas funktioner i det lokala samhället. De ger 
också en ledtråd till den regionala centrum-periferirelationen och en ungefärlig 
kronologi till kolonisationsprocessen. Ortnamnens struktur och spridning, likväl 
som deras ursprungliga betydelser, visar på en gemensam terminologi som an-
vändes av de tidiga bosättarna. De levde i ett fysiskt landskap som var tolkat, 
namngivet och inpassat i ett mentalt landskap.99 

Senare, under den tidigmoderna tiden, har vi tillgång till kartor som, ibland i 
något förenklad form, visar landskapets fysiska gestalt. Kartorna, liksom ort-
namnen, namnger landskapet och ger funktioner till dess olika delar. De ger så-
ledes mening åt verklighetserfarenheter.100 Ett viktigt steg tas när muntliga tradi-
tioner kompletteras med skriftliga källor. Som skriftligt dokument kan kartan 

                                   
97 Rönnby 2006 och 2007. 
98 Rönnby 2006. 
99 Norman 2006. Jmf. även Kraikowski & Lajus 2008, s. 219, för ett intressant exempel på 
ortnamnsgivning utifrån tidsbundna lokala behov. Byn Rybatskoe, fiskarnas by, var den mest 
kända av flera byar som drev fiske i Nevas vatten. Byn var känd för sin specialisering på fisket. 
För byar och orter specialiserade på fiske se även Salmina opubl. fl 2006. 
100 Norman & Windelhed 2008; Windelhed 2008a. 
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stabilisera landskapets mentala struktur. Den mentala kartan blir frusen och dess 
spridning kan bli mer omfattande såväl geografiskt som kronologiskt. 

Det innebär samtidigt att de ursprungliga betydelserna hos ortnamnen grad-
vis går förlorade och ersätts av en konventionell ortnamnsstruktur utan sam-
band med lokalsamhällets liv och erfarenheter. Det större samhällets mentala 
strukturer pressas på det lokala samhället. Ortnamnen upphör att vara produk-
ter av pågående livserfarenheter, och blir istället produkter av lingvistiska för-
ändringslagar. Namnen kan förändras till oigenkännlighet och i vissa fall till och 
med byta innebörd. Ortnamnen förvandlas till punkter för geografisk oriente-
ring och de kan i princip läsas och förstås av vem som helst, inte bara de lokala 
bosättarna. I extrema fall blir kartorna maktinstrument i tjänst hos en social, 
kulturell och politisk överhet. 

Samtidigt fortsätter lokalsamhällets livserfarenhet att producera och åter-
skapa ett mentalt landskap som vilar på det praktiska livets behov. Nya ortnamn 
dyker upp och gamla försvinner. För ortnamnsforskarna framträder skikt av ort-
namn som kan placeras i sina kronologiska och sociala sammanhang.101 Ibland 
får gamla namn en ny betydelse utan att kartan ändras på samma sätt. Olika 
lager av ortnamn uppstår, och de skapar en grundläggande motsättning mellan 
de officiella, skrivna och maktbärande kartorna å ena sidan och den mentala 
kartan som vuxit fram ur social praxis å den andra. 

Ett mentalt landskap skapas på så sätt och reflekterar såväl den lokala, som 
yttervärldens behov av att förstå den lokala geografins strukturer och möj-
ligheter. Den mentala bilden av landskapet framstår som ett nödvändigt redskap 
för att människor ska kunna hantera sin fysiska omgivning. Den informerar om 
landskapets resurser och dess användbarhet. Men det är också en mental bild 
som är viktig för den ekologiska förändringen. Den objektiva naturen pressas in 
i en mental ram och omorganiseras efter tolkningsramens behov. Samtidigt reser 
det fysiska landskapet hinder och barriärer mot människans ambitioner. Den 
mentala bilden måste anpassas. Var gränsen går mellan den obstinata naturens 
motstånd och den mentala föreställningens makt är en grundläggande fråga. 

Misslyckade projekt 
Struktur-aktörproblemet är invävt i ett nät av social praxis där en del blir svår att 
skilja från en annan. Det är en komplex växelverkan som är tydlig i historiska 
situationer, där vi kan studera aktörernas beteenden, och ibland även deras 
avsikter. En studie i den svenska fiskeindustrin på 1700-talet ger rikliga vittnes-
börd om konfrontationen mellan ekonomisk vilja och ekonomiska realiteter, 
men det är inte alltid möjligt att skilja påtvingade begränsningar på mänskliga 
handlingar från medvetna och fritt valda begränsningar. Initiativet på 1700-talet 
till ett svenskt högsjöfiske är ett exempel. Den svenska kronans försök att 

                                   
101 Norman 2006. 
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konstruera en effektiv högsjöflotta på 1750-talet mötte allvarliga hinder och 
misslyckades till slut. Misslyckandet kan ha varit ett resultat av en kulturell 
anpassning till ekonomiska traditioner, likväl som fiskarbefolkningarnas insikter 
i de marina resursernas ekologiska gränser.102  

Berättelsen om de misslyckade försöken att exploatera mineralresurser i 
Österbotten är ett annat bra exempel på misslyckade projekt. Ur ett perspektiv 
framstår projektets initiativtagare och entreprenör, handelsmannen Claes Berg, 
som en intelligent och listig bedragare med en betydande retorisk talang. Men 
inget talar egentligen för att mannen inte var övertygad om projektets vinst-
möjligheter. Det märkliga var att han kunde hitta finansiellt stöd från såväl en 
välbärgad privatperson, som från Bergskollegium. Men detta var en tid då den 
svenska staten desperat sökte kompensation för de stora territoriella och 
prestigeförlusterna efter det Stora Nordiska Kriget. Dessutom hjälpte den tidiga 
upplysningens nyttoinriktade idéer till att jämna vägen för många spektakulära 
projekt som lovade stora vinster. På så sätt skapade en historisk situation i kom-
bination med en mental beredskap en gynnsam bakgrund för omöjliga företag. 
De inblandade aktörerna, med deras personliga egenskaper, kombinerades med 
en strukturell situation som försvårade en förnuftig värdering av projektet.103 Det 
behövs ingen konspirationsteori för att se hur intentionalitet och strukturer är 
sammanvävda i detta speciella fall. 

Men i projektet finns också exempel på vissa framgångar. Några av den 
svenska kungamaktens initiativ fick vissa resultat och den ryska kejsarmakten 
var en kraftfull faktor bakom fisket i inre Finska viken med dess tillflöden.104 
Historien förser alltid entreprenören med frihetsgrader, ett fönster av möjlig-
heter. Det är bara när han vägrar att acceptera sin världs strukturella gränser, och 
försöker vidga möjligheternas fönster, som han ökar riskerna för misslyckanden. 

Slutord 
Projektets medlemmar och gästforskarna i projektet har gjort det möjligt att 
komparativt täcka en mängd människa-naturaspekter på den förmoderna kust-
miljön i Östersjöområdet. Sammantaget har tio forskare, sex projektmedlemmar 
och fem gästforskare, lämnat trettiosju projektbidrag.105 Projektet har varit tvär-

                                   
102 Awebro 2008. 
103 Awebro 2006. 
104 Awebro 2008a och opubl. manus 2006; Kraikowski & Lajus 2008; Kraikowski, Lajus & 
Lajus 2008. 
105 Häri ingår fem mindre arkeologiska rapporter (som bilagor i rapport 2 och denna volym), 
elva projektrelaterade bidrag publicerade utanför projektets fyra officiella forskningsrapporter 
samt två föreläsningar vid workshop 2006 och en opublicerad artikel. Se referenslistan nedan 
sid. 222ff, samt projektets slutredovisningar till Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola 
våren 2008. 
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vetenskapligt och projektstrukturen inneburit tillämpning av ett varierat spektrum 
av undersökningsverktyg från historia, arkeologi, kultur- och naturgeografi.  

Huvudkonklusionen av projektet blir att alla ekologiska processer med 
mänsklig inblandning är impregnerade av intentionalitet. Det är en fundamental 
del av mänskligheten som sådan. Människors samhällen är skapelser. De är pro-
dukter av planer och syften. Å andra sidan är inget samhälle och ingen enskild 
individ obunden av naturens begränsningar och förutsättningar. I det långa tids-
perspektivet ger de studerade områdena flerfaldiga belägg på en nödvändig 
anpassning till givna naturförutsättningar. Kustbefolkningarna fick sin för-
sörjning från ett givet landskap som bestod av land och vatten. Det var en kom-
bination som påverkade den sociala organisationen och de kulturella uttrycken i 
vardagslivet. På så sätt var samspelet mellan natur och kultur närvarande i alla 
sociala aktiviteter. Det fanns i verkligheten ingen tydlig demarkationslinje, bara 
en vid front eller en varierande kontaktyta mellan människa och natur. Kontakt-
ytan förändrades ständigt och människans fotavtryck i naturen har varit mer 
eller mindre synliga under historiens gång. 

Tidigare historiska stadier har alltid följt en kronologisk sekvens av konti-
nuiteter och övergångar. Kustmänniskorna vid Östersjön kunde inte överfiska så 
länge de inte hade tillgång till alternativa resurser. De kunde inte sprida sina 
jordbruksfastigheter för långt ut till skärgårdens stora och små öar, så länge de 
inte hade metoder för att höja markens avkastningsförmåga. Deras liv var ett liv 
av anpassningar till givna resurser, men av och till hittade de nya idéer och moti-
vation och utnyttjade sina kunskaper till att överskrida ekologiska gränser och 
etablera ett nytt förhållande till naturen. På så sätt ändrade de sina metoder för 
resursanvändning. 

Utifrån projektets olika delstudier förefaller det klart att det växt fram ett 
slags balans mellan kustens två grundläggande ekonomiska aktiviteter. Den 
ursprungliga jägar-samlarekonomin blev efterhand omvandlad till en ny eko-
nomi med jordbruk och boskapsskötsel som komplement till eller huvudsaklig 
ersättning för fiske och jakt. I de kustnära områdena och ute på öarna ledde 
denna process sällan till en total omvandling av ekonomin. Istället växte en 
dualistisk ekonomi fram där såväl jordbruk och boskapsskötsel, som fiske var 
viktiga ekonomiska och komplementära verksamheter, ibland med en övervikt 
mot agrara verksamheter i andra situationer med en övervikt mot fiske. 

Om den första grundläggande ekonomiska övergången ändrade samhället 
från en ren jägar-samlarekonomi till en dualistisk agrar-fiskeekonomi, så in-
träffade den andra viktiga övergången när båda dessa fundament i den lokala 
ekonomin blev underkastade kommersialiseringens krafter. Det hände huvud-
sakligen under högmedeltiden. Under 1100-, 1200- och 1300-talen expanderade 
långdistanshandeln och stora delar av Östersjökusterna började bli tydligt urba-
niserade. Samtidigt ser vi hur en politisk och judiciell överbyggnad börjar ta 
form i en statsbildningsprocess. Ägande- eller dispositionsrätten till potentiella 
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resurser blev en viktig faktor bakom kustens ekonomiska exploatering, och detta 
kom att påverka och förändra såväl resursanvändningen, som de lokala makt-
strukturerna. 

Den tredje grundläggande förändringen i kustens resursanvändning in-
träffade efter projektets undersökningsperiod. Under 1800- och 1900-talen för-
ändrades markanvändningsmönstren nästan helt och de traditionella kust-
resurserna blev mer eller mindre marginaliserade, och ibland reducerade till en-
bart fritidssysselsättningar. Idag kan vi konstatera att människan har gripit 
kontrollen över naturen, och att avsikt och intentionalitet tagit kommandot i 
den ekologiska förändringsprocessen. 

Kanske är det just i denna omvandling som vi lättast kan se växelverkan 
mellan människa och natur. I det långa tidsperspektivet har människans 
konstanta strävan varit inriktad på att övervinna naturens begränsningar. Så 
långt har den strävan varit en framgångssaga. Våra moderna urbana samhällen 
kan beskrivas som artificiell miljö, skapad för att skydda oss från naturen. I de 
studerade kustområdena finner vi i den modernaste utvecklingen klara uttryck 
för ambitionen att helt anpassa naturen efter människans behov, eller utplåna 
den helt och hållet. En historisk brytning har ägt rum, och människan har på-
börjat en ny vandring där naturen lämnats efter. 

I det som nu håller på att ske ligger en utmaning. Är utvecklingen önskvärd? 
Kan färdriktningen ändras om vi skulle vilja det? Problemet om ”strukturer 
kontra intentionalitet” har varit en återkommande debattpunkt under projektets 
seminarier, och en viktig del i flera av projektstudierna. Argumenten och de 
mindre kontroverserna har utgått från två motsatta tolkningsmodeller: ”natur-
determinism” eller ”aktörernas möjligheter”. Argumenten har sammanfallit på 
två punkter. I ett långt tidsperspektiv, som sträcker sig över flera millennier, 
framstår naturdeterminism som en rimlig förklaring. Men den täcker inte alla 
mänskliga erfarenheter ens långt tillbaka i tiden. Åtskilliga äldre artefakter visar 
på mentala processer som sannolikt bara delvis varit formade av de ekologiska 
sambanden.  

När vi kan se människans verksamheter i närbild domineras bilden av deras 
aktiva val. Men närbilden utifrån ett aktörsperspektiv behöver också ses i för-
hållande till naturens begränsningar. Total frihet tycks inte existera. Varje 
mänskligt val, felaktigt eller riktigt, oavsiktligt eller avsiktligt, måste förr eller 
senare anpassas till naturens grundläggande villkor. Det blev den ärbare köp- 
och bergsmannen Bergs hårda läxa när han på 1700-talet försökte utvinna malm 
ur närmast obefintliga malmådror i Österbotten, och det kan, tror många idag, 
bli mänsklighetens hårda läxa imorgon om vi fortsätter på den inslagna vägen av 
massiv exploatering av resurser på en planet med ändliga tillgångar. 
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Pre-Modern Coastal Environments  
– A Project Epilogue 

Sven Lilja 

People in coastal environments – to organise a research project 
Humans have through history had an inclination to live close to waters. Coasts 
offer a varied resource environment, and a transport highway to foreign cultur-
es, peoples, and societies. Living close to open waters thus created opportunities 
and contacts, but also restrictions and barriers. Environments of the coast are 
exposed to the caprices of nature. The sea sometimes provides nearby in-
habitants with almost unlimited means of living, while it in other times takes its 
toll in human life. What in one situation is an advantage of transport and 
communications can in another turn into an open highway of hostile neigh-
bours. Living at the coast thus demands constant adaptation to changing cir-
cumstances. The changes can be swift and dramatic, but quite as often slow, 
almost unnoticeable. Both kinds of changes force coastal societies to meet 
challenges and change their ways of life. 

The project Pre-Modern Coastal Environments. Natural Resources, Climate 
and Society in the Baltic Area before 1800 – a Study in Environmental History 
started in early 2004 and gradually closed down during the first half of 2007.1 It 
was designed to study local environmental change and adaptations on both sides 
of the Baltic Sea. The basic idea of the project was to analyse local resource use 
and the relations man/society versus nature/environment. For this purpose local 
comparisons were planned mainly from two research areas: the southern archi-
pelago and southern coastland of the Stockholm region, and the coastal region of 
western Estonia, mainly Saaremaa/Ösel. During its course the project has 
included other areas as well, mainly western Finland, the Bay of Bothnia, and the 
inner parts of the Gulf of Finland with the Neva region, and the northwestern 
parts of Russia. 

The project was intended to cover a long-time perspective in order to grasp 
long-term changes as well as short-term dynamism. Altogether the sub-projects 
range from post-Roman Iron Age to early 19th century. The comparison of local 

                                   
1 For original project descriptions see Lilja, ed. 2006c (Swedish version) and Lilja, ed. 2008c 
(English version). 
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coastal environments was intended to integrate two comprehensive comparative 
perspectives. In one of them the local society was to be seen within the larger 
framework of the surrounding society and its changes. The other was intended 
to confront the processes of nature with traces of cultural change. 

Hopes and realities 
For obvious reasons it has been easier for us to understand the Swedish 
processes and structures than those on the other side of the Baltic Sea. This 
means for instance that our knowledge of long-term changes on the Swedish east 
coast is more profound and more systematic than on the Estonian west coast 
and Saremaa/Ösel. Thus, direct comparisons between the studied regions have 
had to be adjusted to research topics we were able to cover from our given 
research. However, during several inventory and research trips to Estonia, project 
members have been able to gather a great deal of information of potential 
comparative value, and we have also tried to diminish our shortcomings through 
contacts and valuable contributions from guest researchers.2 

What has happened during the past three years might best be described as a 
learning process and an experience in scientific cooperation. Since all project 
members have been working on the project only part-time, each of us of course 
has experienced the classic conflict between project duties and various other 
duties as academic scholars. We have not all been able to walk the path along the 
project trail at the same pace, which of course means that individual members of the 
project sometimes have been somewhat out of step with the other project members. 
Thus the project has been a process of adaptations to changing circumstances. 

During the project our cooperative constellations have been somewhat 
modified compared to the original plans, and according to the situations of the 
project members and their special interests. The sub-projects were part and 
parcel of our original project ideas, but they have been approached within an 
open process in which the project members, based on their main interests, have 
made contributions to the other sub-themes as well. In this way, and gradually 
more during the project’s duration, the scientific sub-themes have been inte-
grated into a common interpretational framework. In a way the project has been 
a kind of life experience, but all in all we believe that we have found ourselves a 
creative research environment based on cooperation and mutual support. 

One of the supplementary tasks of the project has been to bring together the 
different studies into a coherent analytical approach. In earlier publications this 
has been done as theoretical epilogues in each volume, with the ambition to 
coordinate the main results of the articles of the respective volumes.3 That is, of 
course, the purpose of this project epilogue as well. However, in this epilogue I 

                                   
2 Our special thanks go to our colleagues Marika Mägi and Kristin Ilves from Estonia, and 
Alexei Kraikovsky, Julia Lajus, Dimitri Lajus, and Elena Samina from Russia. 
3 Lilja 2006b and 2007b. 
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try to coordinate all research studies of the project, including the texts of this 
volume.4 Thus, this final epilogue of the project is an attempt to draw together 
the analytical threads of the project as a whole. It means that the text below is 
more or less based on the studies of the project and the original theoretical 
concepts and models discussed at an early stage of the project.5 It will have to be 
the task of future researchers to evaluate the main results of the project within 
other research contexts. 

Research perspectives and sub-projects 
In spite of the necessary adaptations during the process the fundamental 
structure of the project and its basic intentions has been preserved. The project 
has thus developed into three relatively distinct sub-themes: man and nature,6 
land use patterns,7 and marine resources.8 These sub-projects are related to the 
original plans of the project structure but modified according to the project 
members research interests and contributions by guest researchers. These three 
research fields have been supplemented by a special study on mining in Öster-
botten in the 18th century,9 and two general discussions on the historiography 
and theory of ecology and archaeology.10 A theoretically oriented discussion on 
actors versus structures, and intentionality versus determinism, has more or less 
continuously taken place at our project seminars. I will therefore discuss this 
topic at the end of the epilogue and then only briefly. 

Man and nature 
One of the sub-themes focused on the processes of nature and their influence on 
local societies. Within this theme shore displacement, wave and wind move-
ments, changes of biotopes, and climate change have been especially in focus. 
Petersson and Lilja have mainly contributed to this topic. In two special studies 
Mona Petersson (Physical Geography) discusses the consequences for human 
settlement and land use from shore displacement in east central Sweden11 and 

                                   
4 See the reference list. References to articles in this volume are given only by the name of the 
authors. 
5 My gratitude goes to the other project members for valuable comments, critical and 
educated commentaries, and suggestions for improvements of the text. Any remaining mis-
takes or faults, however, are completely my responsibility. 
6 Lilja 2006 and 2008a, b and above; Petersson 2006, 2008 and unpubl. Paper 2006. 
7 Awebro 2006; Mägi 2008; Norman 2006 and 2008a, b, c and above; Norman & Rönnby 2008; 
Norman & Windelhed 2008 and above; Rönnby 2007; Windelhed 2006 and 2008a and b. 
8 Awebro 2008a and unpublished paper 2006; Kraikowski 2008; Kraikowski & Lajus 2008; 
Kraikowski, Lajus & Lajus. 2008; Norman 2008a and above; Salmina unpublished lecture 
2006. 
9 Awebro 2006. 
10 Rönnby 2006 and 2007. 
11 Petersson 2006. 
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western Estonia and Saarema12 as well as more generally in the Baltic Sea13. In her 
analysis the gradual rise of land out of the sea is shown to restructure the wind and 
wave patterns, and eventually the entire flora and fauna of the coastal landscape. 
Thus the gradually changing conditions of nature transformed the landscape and 
opened it up to new forms of human exploitation. 

Petersson also discusses the long-term changes of the Baltic climate and its 
effects on shore displacement. Thus during certain climate epochs, the signs of 
sand depositions and accumulations on the shore indicate a warming of the 
climate that balanced out the effects of the land rise. In some periods land rise 
seems to have been overtaken by a rising sea level. This means that shore dis-
placement, seen in the very long time perspective of the Holocene, was uneven 
and dependent on the long swings of climate change. 

In three articles Sven Lilja (History) has approached the climate factor as a 
social determinant during shorter periods of time. His studies are focused on 
climate effects on harvests and demography, as an attempt to identify the 
frequency and depth of harvest failures and their demographic consequences. 
Two of the articles are focused on shorter periods in the late 16th – early 17th and 
the late 17th – early 18th centuries respectively.14 Both of these periods appear to 
have coincided with several climate crises. These crises are clearly reflected in 
harvest fluctuations. In the 1690s when we can study them in more detail, they 
caused severe surplus mortality in the local populations. In the third article the 
attempt is to follow harvest fluctuations over a longer time span of approximately 
250 years.15 Thus Lilja correlates harvest results with current research on tempera-
ture variations during the Little Ice Age. He he finds a connection between harvest 
results and temperature variations within a middle range time perspective. 

The land as a resource 
The second research theme has focused on land use patterns and colonisation 
developments from the late Iron Age to the late 17th century. Within this theme 
settlement patterns and economic structures of agriculture have been especially 
focused. Thus Peter Norman (Archaeology) has made a reconstruction of the 
settlement development of the Södermanland coast in east central Sweden from 
the Late Iron Age to the 16th century. Through careful mappings of ancient 
graves, place name structures, medieval charts, and 16th century settlement 
patterns he manages to catch some of the social dynamics behind the coloni-
sation process of the coast and archipelago region. In a comparative study, also 
including the development at Saarema in Estonia, he summarises his results in 

                                   
12 Petersson 2008. 
13 Petersson unpublished lecture 2006. 
14 Lilja 2006a and 2008a. 
15 Lilja above. 
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two models describing basic social processes and settlement patterns.16 In other 
studies he discusses the resource use from remnants of settlements in the outer 
archipelago, and various kinds of maritime activities.17 

Bengt Windelhed’s (Human Geography) studies of agricultural landscapes 
and land use patterns show a basic centre-periphery structure that is interpreted 
as the outcome of a colonisation development. In his comparative research, for 
instance, he finds some basic similarities between the east central Swedish 
development and the development at Saarema. Thus an early phase of single 
farms located in the most fertile agrarian land in the Iron Age developed into 
villages, from which further expansion by single farms extended the cultural 
landscape into peripheral regions. The result of this process was a centre-
periphery structure which is visible on the Swedish maps of the 17th century. 
This structure indicates not only a basic settlement pattern but also fundamental 
variations in the agrarian land use. Thus there is a clear tendency towards more 
cattle breeding and extensive use of marine resources in the peripheral settlements, 
and a domination of grain production in the older centrally located village 
settlements.18 

In order to explore the actors’ perspective behind these processes further 
Norman and Windelhed, together with Rönnby, have supplemented their land-
scape analyses with site located archaeological investigations, especially in the 
archipelago of east central Sweden.19 From these studies they have deepened the 
analyses of the settlement processes of the archipelago. They have, thus, been 
able partly to reconstruct the development of the various settlement sites, their 
original functions, and the duration of their use. They have also initiated an 
interesting discussion concerning what social interest that might have been 
behind the studied development processes. 

The problem of the role of social elites in the Iron Age and Medieval societies 
is also discussed by the Estonian archaeologist Marika Mägi, in her study of 
landscape patterns and special archaeological sites in southeastern Saaremaa/-
Ösel.20 Funeral yards and remnants from a harbour construction indicate mili-
tary and/or ritual social activities at the place. The extension of the remnants and 
their character indicate other activities than traditional agriculture. 

The sea as a resource 
The third sub-theme on fishing and fisheries has had a particular focus on the 
social organisation of the emerging fishing industry. Already from the archaeo-

                                   
16 Norman 2006 and above. For further description see pp. 191 below. 
17 Norman 2006, 2008a-c and above. 
18 Windelhed 2006 and 2008a and b. 
19 Norman 2008b and c; Windelhed 2008. See also the archaeological reports in Rönnby 2009. 
20 Mägi 2008a. 
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logical studies of Peter Norman,21 it is clear that fishing has been an important 
activity to people far back in history. Norman, thus, describes the role of outer 
archipelago fishing in the Viking Age and Medieval times. According to him this 
fishing was originally established within a redistributive social economy, before 
it developed into a market economy in the Middle Ages. A long-term stability is 
also visible in the archaeological remnants of east central Sweden. As Norman 
notes, small sites from huts to simple wind shelters, so called ‘tomtningar’, 
indicate hunting and fishing activities in the archipelago several millennia back 
in time. The earliest ‘tomtningar’ might have been connected mainly to seal 
hunting, but in later stages their locations in the landscape and closer to the 
seashores indicate that fishing was the dominating activity. 

Fishing continued to be an important source of nutrition and income in the 
early modern period as well. In two studies by the Russian historians Alexei 
Kraikowski and Julia Lajus, and the biologist Dimitry Lajus, the Russian fishing 
industry close to the coastlands and in the rivers of the inner part of the Finnish 
Bay is shown to have been well organised and controlled.22 Not least, imperial 
interests played an important role behind regulations and the organisation of 
fishing. In account books and diaries Russian fishing can be followed back into 
the 15th century. In the newspapers of 18th century St Petersburg the fishing 
industry is mentioned in great detail. Thus some river villages along the Neva 
were more or less specialised in fishing and the city water was frequently used 
for fishing activities. Fishing appears to have been a dominant income source to 
many city dwellers, and the imperial court often donated fishing rights to 
interested burghers. Various kinds of high quality fish were an important part of 
the imperial court cuisine. 

The importance of fishing to the state is also clearly demonstrated in 
Awebro’s (History) studies of the mid-18th century Swedish fishing.23 During the 
era of Enlightenment the crown initiated projects to develop high sea fishing in 
the Baltic Sea. The inspiration was the Dutch Atlantic fishing, but neither 
organisation nor know-how were enough to transform the traditional forms of 
Swedish coastal fishing. However, Swedish fishing was extensive and widespread 
over large parts of the Baltic Sea and the Bay of Bothnia. The traditional fishing 
seems to have contributed in a large extent to the Swedish fishing market. That said, 
there still was a substantial need for imports of fish, especially from Denmark. 

                                   
21 Norman 2006, 2008a and above. The Russian guest archaeologist Elena Salmina gave at the 
project workshop in 2006 a lecture on fishing in the Russian Pskov region. In her lecture we 
could follow the evolution of fishing techniques and fishing tools for many centuries. There 
appears to have been a surprisingly high degree of continuity, which indicates that the 
organisation and technology of fishing were well adapted to the resources of the fishing 
waters.  
22 Kraikowski 2008; Kraikowski & Lajus. 2008; Kraikowski, Lajus & Lajus 2008. 
23 Awebro 2008a and unpublished paper 2006. 
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Ecological structures 

A structure model 
With an attempt to coordinate the various sub-studies of the project, and to 
create an analytical framework for the studies, a couple of models were sketched 
at the beginning of the project period. The models were intended for the theo-
retical treatment of the problems of ecological structures and ecological change. In 
this section of the epilogue I will mainly concentrate on the structural aspects. The 
change perspectives will be discussed in the latter part of the epilogue.  

During the planning of the project and our early discussions, a few basic 
theoretical concepts were introduced as tools to handle some fundamental eco-
logical situations. As central themes of the project resource use and adaptations 
to resource availability were explored and adapted as general means to integrate 
the separate studies of the project into a common frame of interpretation. As 
complementary tools a few ecological concepts, ecological carrying capacity, 
ecological balance, ecological footprints, and ecological change were discussed as 
more specified organising principles for the theoretical understanding of the 
project results.24 (Figure 1) The model attempted to catch the complex interplay 
between changes in the natural environment and changes in the driving forces 
within the social and economic organisations in a continuous process of trans-
formation and adaptation, where resource use stands as the focus of human 
activities. 

Thus the theoretical focus of the model is man’s relation to his physical 
environment. This relation is expressed in the centrally located oval of the figure, 
‘man versus nature/environment’. The model correlates ‘natural causes’ of 
human behaviour (exogenous influences from nature) with explanations that 
focus on cultural and social factors (exogenous influences from society). Within 
the sub-themes of the project the exogenous influences from nature are 
represented by studies of nature’s change, nature’s resources, and climate. The 
exogenous influences from society are represented by studies of local conditions 
within a larger framework of social structures and developments, state building 
and urbanisation. Thus, both types of exogenous influences exert an external 
pressure on the studied areas, and as such also regulating the relation between 
man’s activities and nature. 

                                   
24 Figures 1 and 2 were sketched in their earliest forms during the first planning seminar in 
January 2004. The conceptual tools of the model have since been used mainly within 
theoretical interpretations of the project results (theoretical epilogues in Lilja 2006b and 
2008b). Besides the theoretical epilogues see also for theoretical interpretations Norman 2006 
and above, for a model of late Iron Age and Medieval social change, Rönnby 2006 and 2007, 
for a historiographical interpretation and discussion on social continuities based on the 
concept “maritime durées”, and Windelhed 2006, for centre-periphery structures of agrarian 
landscapes. For the original theoretical project ideas see also the project descriptions. (Lilja 
2006c, Swedish version, and Lilja 2008c, English version). 
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Figure 1. A structural model of the relation Man versus Nature/Environment. 
 

 
The pressure for change had its origins not only in the surrounding nature and 
the social world. The local societies generated an internal pressure as well, 
especially from endogenous social processes. The cause could be population 
pressure, cultural habits, mentalities or social relations. The local societies 
constituted lifeworlds of their own, and they existed within a framework of an 
unbroken social praxis, where past life choices formed the basis of new choices. 
There was a formative power in this praxis of everyday life, en internal pressure 
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on the local social system. However, the local internal pressure could induce 
change in the surroundings as well. It affected the physical surroundings and left 
its marks in the surrounding environment. This was another process that 
continuously contributed to the change of social conditions. 

The established ecological terms of the model might function as orientation 
points of the project. Consequently the terms ecological carrying capacity and 
ecological balance are concepts that are used to denote a situation where 
ecological systems are developing towards an optimal state. Balance is reached 
when the carrying capacity is maximised, and the system is adapted to a given 
level of resources.25 Both these conditions are intimately connected to the social 
level of development. As a result these concepts would be more or less meaning-
less if they were disconnected from their contemporary technological, economic 
and organisational conditions. Thus, in the figure they have been linked to the 
central relation via the concept ‘subsistence level’. This means that the ecological 
carrying capacity and the optimal point of balance are more or less determined 
by the general level of social development. This does not mean that there is no 
absolute limit for local resource use, but merely that this limit of resource use is 
pushed forward as a consequence of social development. As mentioned before 
the perspective change will be dealt with later in the epilogue, but it has been 
mentioned in the structure model in order to underline the fact that conditions 
of ecological change are determined by the subsistence level of the society as the 
conditions of ecological structures. In this connection the concept of carrying 
capacity takes a central position, since it is based on the idea that a local environ-
ment can absorb human environmental pressure only up to a certain point. If 
this point is exceeded, the survival of the society itself will be threatened. This is a 
mechanism sometimes used to explain rapid processes of structural change 
(transition events) and adaptation processes, as well as recurring agrarian crises of 
subsistence.26  

Man’s influence on the environment is a central theme of modern environ-
mental science. A theoretical term for conceptualising this phenomenon is the 
concept ecological footprint. The term refers to visible traces in nature resulting 
from human activities. These signs might result from resource use, direct 
environmental change (e.g. agrarian production), or waste production. One of 
the basic tasks of the project has been to analyse the scope and consequences of 
local societies’ ecological footprints.  

These terms – ecological carrying capacity, ecological balance, and ecological 
footprints – provide a theoretical foundation on which the project’s various 
studies might be integrated. They are to be seen as tools for analyses mainly at a 
general level, with a certain degree of abstraction. Thus, they open a possibility 
                                   
25 For a further discussion of these concepts within the project framework see Lilja 2006b and 
c, 2008b and 2008c. 
26 See for instance Lindegren 1980, for an eminent study based on this kind of argument. 
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to integrate studies of various topics, localities and time perspectives. At the 
same time they are unable to catch all aspects and results presented in the 
various project reports. The detailed and complex picture of the history of the 
studied environments can only be found through a careful reading of the indi-
vidual contributions.27 

Ecological carrying capacity and resource use 
Several of the project studies have illustrated how coastal regions have been 
dependent on the carrying capacity of their environments. This is obvious in both 
the studies of the agrarian landscape, and in the studies of the maritime resources. 

Agrarian economy – a single supported ecology 
After the first economic transition of human societies from hunter-gatherer to 
farmer economies, agriculture has been the dominant means of support. This 
new economy radically transferred the ecological basis of human existence. The 
domestication of plants and animals transferred the whole landscape, and an 
agrarian society developed that might be described as a single supported 
society.28 It depended on agriculture, and its destinies were closely tied to the 
preconditions of agricultural production.29 

The coastal societies of Södermanland in east central Sweden and western 
Estonia might on the other hand be characterised as ecologically double 
supported societies. In this particular sense there was a fundamental contrast 
between the life of the farmer and the life of the inhabitants of the coast. The 
latter often lived a life with one foot in a gatherer economy and the other in an 
agricultural economy. This of course left imprints on local coastal societies. One 
reason for this double supporting life was probably the special ecological 
resources available on the coast. Spontaneously it might look as if the coastal 
inhabitant was well off compared to the inland farmer, but this impression is 
modified by the survival conditions provided by the coastal environments. 
Although the coastal inhabitants could rely on the resources from two ecological 
environments, they probably were more dependent than the farmers were on the 
natural resources. Although early man seems to have preferred to live close to 
coasts and large waters, these hunting-gathering communities early in history 

                                   
27 There is an obvious risk of tiresome repetitions within a text organised after theoretical 
concepts. In order to avoid this as much as possible, I have organised the different sections of 
the epilogue after the three empirical perspectives mentioned above; nature, landscape, 
marine resources (in that order). At the same time I have found it unnecessary to discuss all 
perspectives under all concept headings. Instead, I have concentrated the discussion of the 
empirical perspectives as much as possible to the conceptual sections where I believe they 
provide the best illustrations. 
28 This concept should not be confused with the concept ‘monoculture’, which normally 
describes a modern agricultural economy dominated by one or a few trade crops only. 
29 Petersson 2008 (Saaremaa/Ösel); Rönnby 2006 (Baltic Sea); Windelhed 2006 and 2008b 
(east central Sweden). 
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were outstripped in numbers and population densities by agricultural societies. 
One reason for this was the high carrying capacity of the agrarian economy, 
compared to the hunter-gatherer economy.30 

The single supported society thus paradoxically overtrumped the double 
supported. The resolution to this paradox might be found in the two societies’ 
ecological foundations. The agricultural society transformed its environment 
and was thus able to raise the economic productivity. The farmer preserved and 
used the resources of nature; he kept it productive and invested in improve-
ments, through manure, crop circulation, fences and so on. The coastal society 
on the other hand might have done this if it had been an option. However, the 
structure of coastland agriculture on the contrary indicates a limited carrying 
capacity of the ecological environment for a single supported agricultural 
economy. In contrast to the agrarian society’s preservation and development of 
the natural resources, coast societies were more dependent purely on taxation of 
nature’s resources. Taxation from the marine biota continued to be a more or 
less necessary source of income, often as important as agriculture.31 

Thus, the basic centre-periphery structure of the studied societies can be de-
scribed as a contrast between a farmer economy and a sea economy. A falling 
return of agricultural output is quite clear from the studies of the land use 
pattern of the coast of Södermanland. In this region there was a clear contrast 
between the central agrarian districts inland and the later and more sparsely 
colonised coast parishes and archipelago islands. The fertile land had been 
occupied as early as the Iron Age and Viking periods to be followed in Late 
Medieval and Early Modern times by less fertile agricultural settlements closer to 
the coast and on the islands. Many of the islands were never colonised by per-
manent settlements.32 

The agricultural activities of this region were adapted to the carrying capacity 
of the land. In the fertile regions agriculture had reached what might have been 
characterised as a mature situation. Land use had become relatively stable and the 
settlement pattern denser, often organised into smaller villages. From an agri-
cultural viewpoint more peripheral regions appear to have had less stable settle-
ments, mainly dominated by single farm units. The agricultural structure reflects a 
gradual diminishing economic return from grain production.33 

The peripheral regions were instead used as grasslands for cattle breeding. 
This might be described as an ecological resource use somewhat closer to a 
gatherer economy since the breeding grounds were much less prepared than the 
grain producing areas. Nature’s given resources were more important and man’s 

                                   
30 Petersson 2008 (Saaremaa/Ösel); Rönnby 2006 (Baltic Sea); Windelhed 2006 and 2008a and 
b (east central Sweden and Saaremaa/Ösel) 
31 Petersson 2008 (Saaremaa/Ösel); Windelhed 2006 (east central Sweden); Mägi 2008. 
32 Norman 2006. Compare Windelhed 2006 on Uppland. 
33 Norman 2006; Windelhed 2006. 
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activities less far-reaching, which in its turn allowed cattle breeding in locations 
unsuitable for grain production. Thus the outer coastlines and some of the 
archipelago islands were primarily used for cattle breeding and only secondarily 
opened to grain production activities and permanent settlements. Thus the agri-
cultural landscape as a cultural artefact, only gradually penetrated the coastlines 
and the archipelago from its inland settlement origins. Population pressure 
might have been prominent and scarcity of available land could have been one 
cause for this expansion.34 

Gifts of the sea – a double supported ecology 
In the double supported ecology of the coastal region the sea’s resources must 
often have been as important to settlement patterns as agriculture. Fishing and 
hunting of seals and sea birds was the basic resource that made coastal living 
possible in some areas. According to the archaeological artefacts, many localities 
of the southern archipelago of Stockholm must have been used for the 
exploitation of the marine fauna.35 The sea’s ability to provide food for the 
coastal inhabitants probably opened the opportunity for more and denser settle-
ments than would have been possible if the economy was based on agriculture 
alone. The importance of fishing is well documented in the project through 
several archaeological and historical studies.36  

These far-reaching activities would not have been possible in another 
environment, and they would not have had such fundamental effects on the 
societal organisation. The archaeological studies show how the inhabitants of the 
coast and archipelago have left traces from their maritime resource use. Thus the 
small settlement sites called ‘tomtningar’ bear witness to seasonal fishing and in 
some instances seal or bird hunting. The archaeological sites called ‘tomtningar’ 
are usually interpreted as semi-permanent fishing camps for seasonal use. 
However, those at higher altitudes above the sea level are often seen as remnants 
of seal hunting.37 Later the contours of larger fishing camps appear based on a 
more systematic resource use, and there were more permanent and comfortable 
settlements. In these sites traces of environmental changes are manifested in 
artefacts like landing sites for boats, jetties, funeral sites, chapels and other 
arrangements for maritime activities and social gathering.38 

A large share of the fishing of the coastal inhabitants was concentrated to 
their local waters. But the fishermen were attracted to the outer archipelago as 
well, and here they met competitors from other areas and eventually also urban 
citizens from small coastal towns such as Trosa. Originally the outer archipelago 
                                   
34 Norman 2006 and 2008e and above pp. 6f; Windelhed 2006 and 2008a and b. 
35 Norman 2006 and 2008a and c; Rönnby 2006 and 2007. 
36 See especially articles, lectures and papers by Awebro, Kraikowski, Lajus & Lajus, Salmina 
and Norman. 
37 Norman 2008a and c, and above; Rönnby 2007. 
38 Norman 2008a-c, and above. 
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fishing appears to have been rather free and unregulated, but signs of 
competition appear (already) at an early stage. Documents regulating the rights 
and relations of the fishing sites, so-called ‘hamnskrån’, are signs of an emerging 
collective organisation of the fishing activities. Furthermore, towards the late 
Middle Ages there are signs of a growing interest from the royal power to 
control and dominate the outer archipelago fishing.39  

The effort to regulate and control the fishing in the outer archipelago 
gradually grew, and in the 18th century the Swedish crown attempted to develop 
an efficient fishing industry based on large-scale open sea fishing, like the 
successful Dutch fishing industry in the Atlantic Ocean, but the initiative failed. 
The interest to regulate the fishing industry was not only a Swedish phenom-
enon. The Russian imperial court took great interest in the fishing of the Finnish 
Bay and the rivers outflows to the bay. Fishing rights were granted by the 
imperial power and large investments made by the fishermen, in order to 
control, direct and tax the fish during their migrations in the rivers.40 

However, even these resources had their limits. It is possible that seal hunting 
gradually became less important than fishing. Those archaeological sites along 
the northern Swedish-Baltic coast called ‘tomtningar’ that have been interpreted 
as places of seal hunting, seem to belong to the older artefacts of the archipelago. 
Even if the buildings that remains as ‘tomtningar’ today were once built close to 
the shoreline, they are, due to the ongoing shore displacement, located in higher 
terrain today. The later ‘tomtningar’, more often interpreted as fishing places, 
are spread in wider geographical regions, and can be found at the northern as 
well as southern coastlands, not least Södermanland.41 This might be a reflection 
of changes in the economic return from these two marine activities. Other 
indicated changes of fishing returns have been reported in the Russian studies, 
where earlier important sturgeon fishing more or less disappeared, most likely 
because of overfishing. In the Russian river fisheries similar phenomena have 
been seen, when the organised fishing seems to have moved down the rivers in 
order to meet diminishing returns.42 

The Russian guest archeologist at the project workshop in 2006 reported a 
similar adaptation of catches to ecological conditions in her lecture on medieval 
fishing in the northwestern part of Russia. During the 13th and 14th centuries 
there were signs of changing fishing methods and an adaptation of catches to a 
rising demand. The average size of the fish declined, which indicates the use of 
nets with smaller cells. The change may have social as well as natural explan-
ations. At this time commercial fishing expanded as a response to rising demand 

                                   
39 Norman 2006, 2008a, and above. 
40 Awebro 2008; Kraikowski, Lajus & Lajus 2008. 
41 Norman 2008d and above; Rönnby 2007; Norman & Rönnby 2009 (archaelogical report on 
Högskär) 
42 Kraikowski & Lajus. 2008; Kraikowski, Lajus & Lajus 2008. 
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from markets and towns, as a development that was connected to population 
growth. The change, however, can also be connected to deforestation that might 
have changed the chemical composition of the fishing waters. Another factor to 
be considered is a series of hunger years caused by recurrent and extreme 
natural phenomena.43 

Although fishing appears to have been an important economic activity and 
abundant resource of nutrition, its carrying capacity had its limits. This was 
something that fishing coastal people were aware of, and sometimes adapted to. 
When this adaptation failed, it was probably more due to social causes in the 
wide sense than a lack of insight into the ecological limits of the resource as 
such. This became apparent when the Swedish crown tried to organise high sea 
fishing in the 18th century. Most of the initiatives failed, partly because the 
fishing communities were unable to explore the available resources, and partly 
because they had already adapted to the resource use they were able to manage. 
This seems to have been the case in the Russian parts of the Baltic as well. Most 
fishing took place in rivers or relatively close to the coasts. High sea fishing after 
the early modern Dutch model seems not to have applied to the realities of the 
Baltic fisherman in the pre-modern era.44 

Signs of ecological balance 
There are indications that situations of ecological balance may have occurred at 
certain points in time. Although we have no clear-cut explanation for the late 
medieval agrarian crisis, it is often explained as a kind of Malthusian check on 
population growth. Thus the settlement expansion and population growth of the 
coastal region of Södermanland may have reached a saturation point when 
further expansion could not meet the growing demands of the population. In the 
early 18th century we find checks on the population growth that could be 
interpreted as a kind of balance point between the end of a traditional agrarian 
cycle of the economy and the start of a modernising cycle.45 

In the various studies of the project there are several observations that can be 
interpreted along this balance-change axis. Thus many of the observations 
mentioned above concerning resource use close to the carrying capacity of the 
landscape are in fact those kinds of balance situations. Most often they appear to 
have been short-lived. New sources of income sometimes appeared soon after 
one resource had been exhausted. This seems clear when it comes to resource 
use of the marine biota, but it was obviously an inherent part of the agrarian 
economy as well. The relationship between cattle breeding and grain production, 
for instance, might well have had this alternative choice character.46 Somewhat 

                                   
43 Salmina unpublished lecture 2006. 
44 Awebro 2006; Kraikowski & Lajus. 2008; Kraikowski, Lajus & Lajus 2008. 
45 Norman 2006; Lilja 2006b. 
46 Norman above; Windelhed 2008. 
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simplified one could say that the local societies had two options: one area option 
and another economic option. The society could expand geographically by a 
migration of its surplus population to new resource areas, or it could make 
investments in the agrarian economy, and thus improve productivity. The latter 
alternative would in practice be the same as the famous Boserup model of devel-
opment that, contrary to the Malthusian surplus population theory, has been 
formulated by the famous Danish agrarian historian Ester Boserup.47 

However, there were obvious limits to the possibilities of the pre-modern 
economic activities. As much as agricultural output tended to reach a mature 
level it also became dependent on situational factors. Climate and weather 
change were of utmost importance for harvests and people’s living conditions. 
But it is difficult to delimit social factors from nature’s pressure. Failing harvests 
could have several reasons, among them war, social unrest, demographic crisis, 
scarcity of labour, political initiatives or cultural artefacts. But it seems as if 
climate and weather were the primary factors behind many failed harvests. Thus, 
the well-known and discussed crisis of the 1690s was a climate-induced crisis. 
The harvests failed several years in succession and this in turn caused a major 
demographic crisis with rising mortality and geographic mobility, as well as 
substantial population losses in large regions.48 

This situation could only have occurred in an economy with limited surplus 
margins, which might as well be described as an economy close to a balance 
point; a point that could be defined by ecological restrictions. Normally the 
studied regions had agricultural surpluses sufficient to meet regional or short-
term harvest failures. But when the agrarian crises were either geographically 
extensive and/or reoccurring for several years the agricultural production re-
sources were drained and the people had to pay the price in higher mortality or 
higher geographic mobility, i.e., they simply had to leave their homes and 
hearths in order to survive.49 

The study of grain returns in comparison to climate change and fluctuations 
indicates that the grain returns stagnated during the coldest phase of the so-
called Little Ice Age in the 17th century.50 Several indicators show a gradual 
stagnation of harvests and a structural turn of the grain trade from export to 
import during this century. The mortality crisis of the 1690s occurred in the 
middle of one of the cold spells of the 17th century. Another such period of down 
turning temperatures appeared in the late 16th century. In the tithe registers of 
some parishes along the coast of Södermanland, there are several indications of 
harvest failures. The latter part of the 16th and early 17th centuries seems, further-

                                   
47 Boserup 1965. 
48 Lilja 2008a (Saarema/Ösel, Estonia). 
49 Lilja 2006a and 2008a and above. 
50 The concept ‘the Little Ice Age’ has been established as a general description of an extended 
period of colder climate from the early 14th to the 18th centuries. See for instance Fagan 2000. 
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more, to have had a higher number of harvest crises than the periods before and 
after. Thus the combination of climate downturn and failed harvests imply an 
agrarian economy close to its ecological balance point.51 

This situation, however, appears to have been gradually overcome in the 19th 
century, when agrarian productivity once again was sufficient to meet demand, 
and the grain trade was able to even out fluctuations in grain provision. Sweden 
turned from an import dependent country to a country capable of exports when 
it came to grain. In the 18th century this gradual change might have had some 
connection to a somewhat improved climate situation in the middle of the 
century, but the Swedish society’s ability to overcome the hunger crises of the 
pre-modern era should mainly be explained by active efforts, from the middle of 
the 18th century onwards, to improve agricultural productivity. The ecological 
balance point was gradually passed.52 

Thus balance situations seem to have appeared although they are hard to 
explain in an unambiguous way. Ecological balance between society and nature 
should by definition reflect society’s adaptation to limited resources of nature. 
However, we are often stranded with alternative explanations behind balance 
like situations. In general the dominant impression from the various studies of 
the project is that situations of ecological balance were either geographically 
limited or exceeded after a relatively short while. The possible exceptions from 
this rule might be the late medieval agrarian crises, which appear to have been 
overcome only after a period of approximately one hundred years, and the 
stagnating production of grain in Sweden during the 17th century.53 The normal 
situation of the studied areas was a situation of change, growth and expansion, 
not a situation of ecological balance. 

Footprints of human activities 
The signs of human activities in the studied coastal areas can be traced back to 
the Stone Age, although the human impact on the environment must have been 
occasional and adapted to the resource capacity of nature, and this was gradually 
changing. The process of shore displacement constantly reshaped the human 
conditions of living, from an outer archipelago environment of scattered, wind 
tortured small islands to a varied agricultural landscape of hills, fields, meadows 
and islands. The earliest signs of humans in the south central Swedish archi-
pelago indicate a marine-based economy of a mobile small group society. When 
more land became available through shore displacement, the signs of human 
activities become more regular and frequent. Economic activities appear to have 

                                   
51 Lilja above. 
52 Lilja 2006b and above. 
53 Norman 2006; Lilja 2006b and above. 
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been more diversified, signalling that people used a wider spectrum of nature’s 
resources when they became available as a result of the rising land.54 

From the Late Iron Age the agricultural society is well established and the 
footprints of human activities are regular. The expansion of settlements from 
central agricultural regions to the coastal areas and the inner archipelago is also 
an expansion of the human resource use of the coast. The signs of this process of 
exploration and exploitation of nature are multiple and indicate that the settlers 
had identified and put to use most niches of potential utility. Both historic and 
archaeological sources reveal a range of artefacts, from life supporting activities 
as well as cultural and mental conceptions.55 

Traces of agriculture are visible in the landscape for instance as fossil fields or 
stone fences, and the locations of these artifacts are open to interpretations 
concerning the structure and chronology of the farming activities at the locality. 
In other instances the footprints of human agricultural activities are only in-
directly visible as changes of nature. For instance cattle grasslands present within 
the archipelago might be detectable through scattered meadowlands. Some of 
the most beautiful pastoral landscapes are in fact remnants of cattle grazing.56 

Apart from the agricultural activities there are many signs of marine resource 
use mainly from fishing but also from seal hunting.57 Like the agrarian activities, 
the fishing economy has left footprints in nature, and signs of resource use. The 
ecological importance of fishing is evident from the Russian reports on river 
fishing, where efforts to direct and control the movements of the fish have 
resulted in for instance extensive dam projects. Like the agricultural activities, 
fishing has made imprints on nature and its resources. The rivers have been 
forced into artificial channels and the fish have been subject to intensive catches, 
sometimes even overfishing.58 

However, the archetypes of the coastal environment are not the only 
remnants from economic activities. Some of the archaeologically investigated 
sites appear to have had non-economic functions. Thus a harbour site on 
Saaremaa/Ösel has been interpreted as a location of ritual activities or as a 
harbour of extensive war campaigns.59 Another location on an island of the inner 
archipelago of might have hade some connection to a legend of a saint, the St 
Botvid legend. The site could have been some kind of station of visiting pilgrims, 
searching for the peace and sanctity of the holy site of a saint’s death.60 

Thus the ecological footprints of human activities are traceable almost every-
where in the coastal areas of western Russia, Estonia and east central Sweden. 
                                   
54 Rönnby 2006; Pertersson 2006 and 2008. 
55 Rönnby 2006; Norman 2006 and 2008a-c, and above; Windelhed 2008. 
56 Windelhed 2006 and 2008. 
57 Norman 2008a and above. 
58 Kraikowski, Lajus & Lajus 2008; Kraikowski & Lajus 2008. 
59 Mägi 2008. 
60 Norman & Windelhed 2008. 
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Man has left his mark on the landscape as direct evidence or more subtly by 
various other indicators. In the early modern period an abundance of historical 
sources vastly expands our view of the human impact on nature. Thus the 
archaeological, geographical, and historical sources display several levels of 
social development, indicating changes of the societal organisation, and a 
general trend towards more complex and more organised human activities. Each 
societal level has left its own marks, and each socio-economic step taken by the 
coastal peoples has resulted in a new structure of artefacts. 

The ecological footprints of man in coastal societies thus are spread 
throughout the landscape. But what is detectable is not all that once was there. 
Today we have little possibility to give a detailed representation of man’s impact 
on nature. Most human activities are invisible and most traces of them have 
been lost permanently. Time is an efficient destructor of the signs of past history. 
The detailed and vivid pictures we are able to gain from late history through a 
complex spectrum of verbal and pictorial sources are beyond reach when we 
approach distant epochs like the Middle Ages or the Late Iron Age.61 

Processes of change 
The studied coastal societies were all subject to continuous change. However, 
historic change is difficult to define as a single process since local societies, like 
all other organisations or systems, are socially diversified and thus subject to 
change at various levels. The famous three-level time structure of Fernand 
Braudel is a comfortable reduction of a complex change structure with mostly 
invisible demarcation lines between the processes of change.62 In the coastal 
societies of the project long-term ‘maritime durées’ have been identified as well 
as short-term fluctuations of harvests. Between the extremes a continuous scale 
of paces and patterns of change occurred, often connected to certain types of 
social artefacts.63 

In this part of the text I will try to explore the time and change dimensions of 
the project studies. The discussion will be based on two main perspectives: 
patterns of change and driving forces (pressures) behind change. In the first part 
of the discussion I will concentrate on some theoretical models (of change 
patterns), while in the second part I turn to a discussion of external and internal 
change pressures and endogenous and exogenous influences. 

                                   
61 Rönnby 2006. 
62 Braudel 1949/1997, esp. part II, cpt. 8. 
63 Rönnby 2006 and 2007; Lilja 2006a and b, 2008a and above; Norman 2006 and 2008; 
Windelhed 2006; Salmina unpublished lecture 2006. 
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Arrows of time and models of change 
The concept of ecological change introduces a time perspective into the 
structure model. In the model shown in Figure 1 (p.166) the time perspective is 
subdivided into three different types of historic change that might be termed 
continuity, cycles and transition. They are schematic attempts to illustrate basic 
change patterns. In the process model shown in Figure 2 these change patterns 
can for comparative purposes be simplified into three times arrows: a continuity 
arrow, a cycle arrow, and a transition arrow. All three types of change have 
implications for ecological situations, and all three types imply gradually rising 
degrees of human agency in processes of environmental change. 

The continuity arrow represents a gradual adaptation to given circumstances. 
It describes change through many small ecological adaptations. Human activities 
leave only small signs in the landscape, and the forces of change derive mainly 
from nature and are more or less constant. The social structure is fragile and easily 
succumbs to changes of the environmental circumstances. Thus the development 
fluctuates according to climatic or other changes of the natural landscape. 

The long wave arrow likewise represents continuous change but within a 
pattern of secular cycles. This pattern implies a more active role being played by 
the local society. Climax situations of optimal production and maintenance are 
transgressed by new technical or organisational inventions that increase 
economic productivity. The change pattern becomes more or less cyclic. Thus the 
long wave arrow implies a process of change that moves through a succession of 
balanced climax situations and further towards new levels of development. 

The transition arrow illustrates a transition from one social system into 
another, i.e., a social metamorphosis. It means, contrary to the two other models, 
a radical transformation of the human environments. The human agency factor 
becomes vital, and nature gets reduced to an object of human design. A 
revolutionary step is taken from one situation into another, and this change dramat-
ically steps up the social pace of change. Human adaptation to an overwhelming 
nature has turned into a supreme human mastering of nature’s forces. 

Seen from a theoretical point of view, pre-modern local societies can be 
expected to have been (more of) adapters rather than transgressors of given 
environmental restrictions. The longer back in history we look, the more likely 
this statement appears. However, this does not mean that all change in pre-
modern time must have been gradual or cyclical. The idea of radical phases of 
transition needs to be tested as a hypothesis, though this hypothesis might better 
be applied to the modernising societies of the 19th and 20th centuries.  
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Figure 2. Development models (time arrows). 

 
 
 

Continuity and long waves 

Continuity and maritime durées 
Some aspects of the coast settlers’ worldviews might be described as a kind of 
‘maritime durées’, or more or less immobile mental structures that change very 
slowly and gradually. This idea of mentalities as stable structures of long durées 
has been discussed in literatures of historical anthropology for a long time and is 
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one of the identity marks of the French Annales School of History. In their views 
of historic change the mentalities were seen as a basic social structure, compar-
able to for instance the geography of the landscape or the eternally self-
reproducing small market activities of local everyday life. Things changed, but at 
such a slow pace that they were, more or less, invisible in the human experience 
of the events.64 

These ‘maritime durées’ were economic as well as demographic and mental. 
The economic structure appears to have been rather simple and based on an 
adaptation to nature’s conditions and demands, at least before the transition of 
the coastal societies into the modern world. From the oldest times we find 
maritime hunting and gathering as the main economic activities. When agri-
culture is introduced in the Neolithic period (in east central Sweden between 
4200 and 1800 BC) the hunter-gatherer economy is gradually covered by cattle 
breeding and grain production. From the Late Iron Age there are no signs of 
sudden breaks and reorientations of the studied societies before modern times. 
The same patterns of economic activities appear through the millennia, and the 
same slow gradualism appears to be the dominant pattern of change.65 A similar 
kind of slow and gradual change can be seen within agriculture as well. 
Production methods and technological complexes appear as relatively stable for 
long periods of time. The stability of agriculture seems to be expressed in its 
continued succession of settlement structures. There appears to be a basic 
gradualism in the centre-periphery movement of agricultural activities. Agri-
culture slowly occupied larger and larger parts of the coastlands and the inner 
islands of the archipelago. Thus in many places there were gradual shifts from 
fishing via cattle breeding to grain production.66 

In coastal regions fishing and hunting from the marine fauna were basic 
activities that either occurred as a dominant way of survival or as a supple-
mentary economic activity besides agriculture. These activities were of course 
subject to changes and adaptations, but a visible durée can also be discerned in 
the fishing methods and tools used for fishing. Once the technological complex 
was developed it often remained in use for as long as the economic activity con-
tinued. In archaeological finds from Pskov, for instance, long series of hooks and 
net gear indicate a stable fishing culture through many centuries.67 

Proximity to the sea was one of the foundations for stable structures of the 
coastal societies. Shipping and sea communication were developed as early as 
and probably during the Baltic Mesolithic Age. The shipping infrastructure 
gradually evolved, and the construction of boats, harbor facilities and shipping 
routes became more complex and elaborate as a consequence of societal change. 
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Contacts with other countries, and defence against potential enemies, have 
always been determinants of the coastal inhabitant’s orientation towards the sea. 

Furthermore, the coastal cultures were basically characterised by stable 
worldviews and mentalities. Myths, gods, rites and place names were connected 
to phenomena like winds, fortunes of hunting and fishing, and the borderland 
between sea and land, sometimes probably as symbols of the transition between 
different forms of existence. Behind this type of ‘maritime durées’ there were 
probably also remnants of older cultural traditions and conservative habits that 
had become obsolete and lost their functional roles in the society. One example 
often mentioned is the age-old Swedish fear of the Russians, and an attack from 
the east, either by sea or the modern equivalent, from beneath its surface. This 
fear has old roots, and it was firmly established during the Great Nordic War in 
the early 18th century, when Sweden was ravaged by Russian marine troops.68 

Long waves and population change 
In accordance with the Boserup theory continuous growth seems to have been 
the normal situation in long-term population development. Behind the re-
occurring demographic fluctuations there was a steady undercurrent of 
population growth. Although we do not know the figure for the population of 
the late Iron Age, it is a reasonable assumption that settlement expansion 
normally is a result of population growth. In spite of some setbacks, growth 
seems to have continued through the last 1,500 years of population develop-
ment.69 However, the long wave patterns of change are easily seen in population 
change. This is also an area where local and macro processes are most clearly 
connected, and where they can be seen at the local, as well as the national or 
European levels.70 

The long-term population development of Sweden was influenced by the 
secular wave patterns of demography and economy that have been identified in 
European history writing. According to the ‘standard model’, the economic and 
demographic expansion of the (European) Early and High Middle Ages turned 
into a Late Medieval agrarian crisis in the first part of the 14th century. This 
expansive pattern has been identified in Swedish historiography as well, and it 
seems to be confirmed in the studied coast areas where a dominant tendency 
towards colonisation, from central agrarian districts out into the coast and inner 
archipelago, is in evidence. There are also signs that the High Medieval expansion 
in east central Sweden turned into a Late Medieval agrarian crisis in the 14th 
century, although this change is difficult to trace as well as explain. It is still an 
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topic had to be delimited to the Swedish area of investigation. 
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open question whether this crisis was caused by the great plagues of the 14th and 
15th centuries or was a kind of Malthusian crisis of overpopulation, maybe com-
bined with worsening climate conditions in the early stages of the Little Ice Age.71 

In the 16th and 17th centuries the tide had turned once again and the east 
central coastal regions of Sweden experienced a steady population growth that 
went on until the early 18th century. In the general historiography this epoch of 
the so-called ‘long 16th century’ was characterised by expansive economic and 
demographic tendencies. However, the European expansion appears to have 
ended earlier than the Swedish. The phenomenon commonly called ‘the crisis of 
the 17th century’ in European historiography is visible in southern Europe as 
early as in the second quarter of the century and in the rest of western and 
central Europe at least from the middle of the century. Unambiguous signs of a 
deeper economic and demographic crisis in Sweden do not appear until the late 
17th century and the first decades of the 18th century.72 Thus, in Sweden we might 
re-classify the general European crisis of the 17th century as a crisis of the early 
18th century.73 This pattern is reproduced in the east central Swedish coast 
region as well. In the 16th and 17th centuries there apparently was a relatively fast 
population growth which slowed down considerably in the early 18th century 
before it reappeared in the middle of the 18th century.74 

In the general European demographic, as well as the Swedish, history of the 
18th century, at least from the 1720s, growth becomes more continuous and 
could be seen as the first steps of the transition to the modern demographic 
regime. Thus the modernisation process had started. In the east central Swedish 
coastland this process was delayed during the later 18th and early 19th centuries, 
when demographic growth diminished somewhat compared to the middle of the 
18th century. The structural change of east central Sweden is not clearly visible 
until the late 19th and 20th centuries, and the coastal regions have their fastest 
population growths as late as in the 1970s and 1980s.75 

                                   
71 Lilja 2006b; Norman 2006. 
72 The delay of the Swedish crisis might, at least partly, be explained by the successful military 
expansion of the Swedish state during the so-called ‘great power era’. This expansion may 
have made it possible for the Swedish society to compensate a steady population growth by 
imports of grain, and it also made it possible for the state to keep the Swedish enemies more 
or less outside the country for a long time. When this defensive capacity was undermined, a 
delayed crisis resulted. 
73 Lilja above. It is worth noting that there is an ongoing Swedish discussion concerning the 
population growth of the 17th century, where one interpretation favours a slow population 
growth caused by the pressures of war on the people, and another interpretation is that a fast 
population growth based on a discussion on demographic growth conditions during the 17th 
century. The conflict is not only based on colliding views on causal factors, but on varying 
ways of population reconstruction as well. See Lindegren 1993 for the first interpretation, and 
Palm 2000 for the second. There is however agreement on the crisis of the 1690s and early 
decades of the 18th century. 
74 Lilja 2006b. 
75 Lilja 2006b. 
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Thus, there seems to be a good case to argue that secular cycles affected social 
and demographic development in the studied coastal regions of Sweden. In 
terms of the development models of Figure 2, the long-term population develop-
ment followed the long-wave model at least during the pre-modern era. The 
spectacularly high growth figures of the 1970s and 80s on the other hand suggest 
that the modernisation had finally reached the coastland of east central Sweden, 
but the evidence also suggests that this process of transition had started as early 
as in the late 19th century.76 

System change and transitions 
During the project we did not trace any major changes in the studied areas that 
could be characterised as swift system changes or transitions from one model of 
society to another. The processes of change that appeared were slow or short-
term fluctuations connected to crises. Major social changes had taken place, but 
the pace of change was slow and the transformations visible only from a long-
term time perspective. Some social processes, such as the emergence of towns 
and markets, a feudal society, a church organisation and a central power might 
have been detectable within an intergenerational time perspective, but these 
processes can not be seen as sudden transitions of social systems. The changes 
were gradual, and it is doubtful whether the daily lives of people or the ecological 
systems were drastically transformed by the social evolution. The coastal regions 
appear to have continued their combined life of farming and fishing. 

However the long time perspective may be reason to discuss whether 
transitions between forms of social systems have taken place. Within the studies 
of the project we have not had possibilities to follow social processes over such 
long periods of time, but it is possible that the introduction of a large-scale 
agrarian economy also meant a change of pace in the social processes. The 
conditions for human existence did change radically, although it took several 
centuries to move from a hunter-gatherer economy to an agrarian economy. The 
fact that we still might discuss this as a change of systems is mainly due to the 
radically different settlement patterns of the two economic systems. This change 
occurred in the coastal societies, although agriculture was already firmly 
established soon after the land rose out of the water. The dual economy of 
agriculture and fishing appears to have been an economic culture based on 
permanent settlements, although one of its roots was bedded in an older 
economic system. The embryonic hunter-gatherer culture that existed in these 
areas before the agrarian transition was characterised by a much higher level of 
mobility than the agrarian settlements. 

An assessment of the transition is strongly dependent on how we interpret 
the change in speed. The only period that could be described in terms of a 

                                   
76 Lilja 2006b. 
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transition from one to another social system was during the industrial 
breakthrough, a period of radical change of speed. Within approximately one 
hundred and fifty years population numbers grew, and economic activity 
increased in a so far unknown way. Ecological impacts of a very different scale 
were caused than those that had occurred in the past. The period after about 
1850 falls outside the chronological framework of the project studies, but several 
observations have been made which indicate that similar social and economic 
factors caused an extensive restructuring of resource exploitation and land use in 
the surveyed areas. 

In terms of absolute time, this is the only social change that might defend the 
name of social transition. But the question is if not earlier stages of change were 
as extensive when seen within a relative timescale. The transition from hunter-
gatherers to peasant culture was a major social change, which created the basis 
for population growth and settlement expansions. A relative timescale displays a 
different perspective on the historical change than an absolute. From an 
ecological perspective, it is not certain that the modern restructuring of coastal 
regions are so much more profound than the large-scale land-use changes that 
followed the introduction and expansion of agriculture. The ecological impacts 
have been significant in both stages of history, but we are culturally adapted to 
interpret the historic agrarian landscape as more pristine, than modern coastal 
landscapes. 

Within chronological framework of the project study from the Late Iron Age 
to the early 1800s, there are the two main stages which appear to have 
experienced relatively rapid and extensive changes in society. The restructuring 
of the high medieval society has left its clear traces in the studied areas as urban 
growth, christianisation, feudalisation, and a new kind of royal state power. The 
sixteenth century was again another period of upshift in the pace of social 
change. The new type of centralised and militarised state had a profound impact 
on society. The rapid growth of Stockholm affected the coastal region east of the 
city. The coastal and island population became more and more orientated 
towards the city. They used its market facilities, they were forced to give up 
resources through the revenue system, and they were caught up in a variety of 
relationships with the city’s inhabitants. Thus the coastal region came to be 
drawn into the capital’s sphere of influence and got a new orientation set against 
a dominant point in the landscape: a geographical point that would maintain 
and strengthen its dominance in the modern era. 

Ultimately, we end up in an interpretation problem. How are the two major 
expansion phases during the High Middle Ages and in the 17th century to be 
interpreted? Were the two stages of long-wave cycles within the framework of a 
basically stable social system, or were they transition stages from one social 
formation to another? This is probably an unanswerable question from a scienti-
fic point of view. It can only be managed by shifting perspectives in research. 
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Some aspects, such as long-term population change, might best be interpreted as 
long-wave processes, while other aspects, such as the state organisation’s effects 
on society, might more easily be brought into a transition perspective. This is a 
reminder of the need for a multi-layered and complex change perspective.  

The complexity of time and change 
The change patterns of the studied coast regions partly mirrored the changes of 
the larger society and partly the needs of the micro world itself. In this evolving 
world of complex change it has been difficult to isolate discrete levels of time 
processes or distinct artefacts of special functions in the society. ‘Marine durées’ 
are identifiable but so are shorter periods of change. Although Braudel’s three-
levelled time may be a convenient tool to isolate slow change from faster 
fluctuations of history, what does not appear as distinctive processes. Historic 
change in the coast regions was a multilayered process, in which slow change 
interacted with higher rhythms of change in a complex continuous pattern of 
systemic and organisational transformation. Some of the changing activities and 
cultural artefacts followed the continuity model, others transformed in 
accordance with the transgression model and, then again some processes appear 
to have followed the transition model. 

Seen from a very comprehensive chronological perspective the project studies 
point towards extensive and profound changes in society that evoke the idea of 
social transitions and societal metamorphoses. At the same time, time 
perspective plays a central role in our approach to historic change. Society, 
earlier in the period of study, was undergoing major structural changes even 
seen from our present-minded perspective, but these were changes that stretched 
over centuries or millennia, not as today, through years and decades. The tempo 
of change has increased. The sweeping social metamorphoses are now much 
faster. The modernization process in the last 150 years has transformed the 
coastal communities as radically as in earlier times. The difference today is that 
change takes place 5, 10, maybe even 20 times more rapidly than previously, and 
it concerns totally different quantities than it has ever done before in history. 

The visibility of different change patterns very much depends on our 
perspectives, on what we are looking for and our methods of research. In our 
project there is a distinct difference between for instance archaeological and 
historical time perspectives, or the ways physical geographers look at change 
compared to their cultural counterparts. Time models of the kind applied here 
are first and foremost heuristic tools and mind constructions. They should not 
be seen as finite statements in favour of homogeneous social processes. Thus any 
attempt to understand socio-ecological change needs to consider far more levels 
of change than the three-level process of durée, conjuncture and event, and it 
has to consider a multi-relational complex structure of interactive processes 
rather than independents levels of change. 
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Forces of change 

Pressures from outside – influences from nature and society 
This complex change pattern had its counterpart in the pressures forcing change 
through history. An uncountable number of small or dominant pressures acted 
on the coastal regions and forced them to adaptation. Like their artefacts, the 
change processes, these pressures were complex in nature and varying in 
duration, and like the time processes they are difficult to discuss or even analyse 
without a certain reduction to more manageable categories. Of course it would 
be possible to use the same three-level distinction when analysing change 
pressures as we used in the study of the change processes. But this method 
would run the risk to repeat what has already been discussed. In the structure 
model in Figure 1 (p. 166) another way of categorising has been chosen. This 
model makes a distinction between external or exogenous change pressures on 
the one hand and internal or endogenous on the other. The external pressures 
are further broken down to pressures from nature and pressures from society, 
while the internal pressures are supposed to arise only from local social change. 

It is reasonable to assume distinctly different characteristics of external and 
internal forces of change. This is especially so when we study small regions of a 
particular social and economic character. In short the main hypotheses says that 
small societies are subject to larger external than internal pressures, and that 
specialised societies are more vulnerable to external change than more diversi-
fied. Thus nature as well as the surrounding society might be expected to have 
had a strong influence on the small coastal regions of this project. 

Nature as a force of change – exogenous influence from nature 
Shore displacement seems to be the most decisive long-term pressure on local 
change in our regions of study. It has left significant features on the economic 
landscape. After the latest ice age the studied areas were completely covered by 
water. Since then land has risen out of the sea. A gradually richer archipelago 
eventually turned into a varied coastal landscape of inland areas, inner 
archipelago and outer archipelago. When the land rose it changed the patterns of 
winds and waves. The open, wind tortured sea landscape was transformed into a 
closed archipelago with mooore benevolent conditions of nature. This change 
opened new paths for vegetation and animal life, and eventually an agrarian 
economy. The earliest colonised lands were also the lands where sedimentation 
processes had filled out the rifts and valleys in the broken landscape of the east 
central Swedish coast. Good agricultural land was found between the hills and 
small mountains. Thus, the structure of the landscape had its counterpart in the 
time processes that were involved in the emergence of new land.77 This process 

                                   
77 Petersson 2006 and unpublished lecture 2006. 
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might have looked somewhat different in east central Sweden and Saaremaa/-
Ösel, since the latter rose from a less hilly sea bottom and thus emerged as a 
flatter island within a less broken archipelago. But the new land, the new 
biotopes and the new possibilities for human resource use were the same.78 

The main effects of the land rise on social change were also similar. At the 
most basic level it opened up vast areas for settlement and agriculture. But this 
was only a gradual process. The conditions for human life transformed slowly as 
the landscape changed, and it was not only the emergence of new land that 
determined the usefulness of the land. The dominant wind patterns and the 
openness of the sea combined to expose the shorelines to different types of sea 
waves. In the open sea archipelago the waves had room and time to build up and 
clear the shores from vegetation, leaving the bare rock as dominant and hostile 
settlement environment for man. This was the ground of the original hunter-
gatherers of the archipelago. It was not until the archipelago closed and the 
islands became larger that permanent vegetation became possible and new kinds 
of resources became available for humans, in the beginning especially their 
cattle. Eventually the large island of Saremaa/Ösel, or the island-rich inner 
archipelago of the east central Sweden, became accessible for agrarian pro-
duction and colonisation.79 

Thus the long-term processes of shore displacement and the consequent 
changes of wind and wave patterns had a dominant influence on the socio-
ecological processes of the studied areas. The conditions of agricultural resource 
use gradually improved and transformed the natural landscape into a cultural 
landscape. In the long run these changes (of nature) improved the possibilities of 
agricultural activities. 

However, the tendency of climate change during the Holocene might have 
worked in the opposite direction. It seems clear today that the warmest Holo-
cene period occurred at approximately 5,000–6,000 years ago, and that climate 
has gradually cooled down from this temperature maximum. This was not a 
continuous process of decline but a varying process with several fluctuations. It 
is, however, difficult to establish evidence of any climate effect on social change 
before the Middle Ages and the Early Modern period. Apart from the changes of 
vegetation little is known about the fluctuations of the settlements. It has been 
supposed, though, that the late Bronze Age was a cooling period with a 
stagnating settlement pattern.80 And from the Late Iron Age there are some 
indications that changes of climate regimes might have affected social change. 
The Late Medieval agrarian crisis has sometimes been explained in terms of 
deteriorating climate conditions. And the concept of the Little Ice Age has been 
used to characterise the outdrawn cooling period from the early 14th to the 19th 
                                   
78 Petersson 2006, 2008 and unpublished lecture 2006 
79 Petersson 2006, 2008 and unpublished lecture 2006; Rönnby 2006. 
80 Lilja 2008b; Petersson 2006; Rönnby 2006. 
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century. It is possible that the coldest period of the Little Ice Age, the 17th 
century, coincided with stagnation or a slight deterioration of harvest output. In 
Sweden for instance recent research implies that the harvests stagnated in that 
century, and that grain imports were needed to meet the rising demand from a 
growing population.81 

In the shorter time perspective fluctuating climate changes and temporal 
weather conditions often caused agrarian crisis and had severe demographic 
effects, such as surplus mortality and rising mobility of the population. These 
periods of crisis were frequent but could probably be relieved through grain 
deliveries from the surrounding society. A more dangerous situation occurred 
when the harvest failed in vast regions and/or for several years.82 

Society as a force of change – exogenous influence from society 
Social pressure from outside is clearly visible in local settlement patterns, 
landowning structures, urbanisation, changes of sea transport technology an so 
forth. During the pre-modern period there seems to have been a gradually rising 
invasion of influences from the greater society. Both on Saarema and in east 
central Sweden this kind of pressure can be decerned as early as in the Late Iron 
and Viking Ages. But the external influences were obviously much older than 
that. The most fundamental change before modernization was probably the 
transition from a mobile hunter-gatherer life in small groups to a stationary 
peasant life in villages and on farms, sometimes close to pre-industrial proto-
urban settlements. This process seems to have been close to completion in the 
early Iron Age.83 Nature’s influence was much stronger in the older type of 
society. 

The signs of a surrounding stratified tribal or clan society seem to be partly 
reproduced in the local coastal context. In Saaremaa/Ösel, for instance, a local 
elite within a framework of a plundering and redistributive economy has left its 
archaeological footprints in the settlement structure as well as in sea oriented 
artefacts, such as harbours and ritual sites.84 The structural changes in east 
central Sweden indicate a social transformation from the redistributive tribal-
type society of the Late Iron and Viking Ages into a feudal-type society of the 
High Medieval Ages. The exploitation of the resources of the archipelago turns 
from a direct resource use by the elites through various kinds of coerced labour, 
such as farmhands and slaves, into a state controlled resource use by tenants or 
tax paying free farmers.85 This invasion of social influences from outside 
becomes obvious when the urbanisation process starts in the 13th and 14th 

                                   
81 Lilja 2008a. 
82 Lilja 2006a, 2008a and above. 
83Lilja 2006b; Norman 2006; Norman & Windelhed 2008, Rönnby 2006. 
84 Mägi 2008; Norman & Windelhed 2008. 
85 Mägi 2008; Norman ovan; Windelhed 2008; Norman & Windelhed 2008. 
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centuries. A market for marine resources, mainly fish, was created. The burghers 
of the regional towns eventually negotiated access to important fishing grounds 
and became actively involved in fishing. Proximity to Stockholm was another 
important external influence, not least during the 17th century, when the town 
grew rapidly and turned into the economic, political and cultural capital city of 
the Swedish realm.86 

Commercialisation eventually became a major force of local change in the 
early modern period. Thus, the commercialisation of fishing increased gradually 
in both Sweden and Russia. In Russia the imperial court became a major 
consumer as well as supervisor and producer of fish. The imperial court of 18th 
century St Petersburg sold fishing rights and bought vast amounts of fish for its 
own consumption. The impact of the imperial crown appears to have been an 
important factor behind the organisation of commercialised fishing in the Neva, 
Ladoga and Finnish Bay region. The Crown seems to have had the power to 
influence the physical structure of fishing, through its right to donate or 
withdraw fishing privileges. Thus fisheries dotted the shores of rivers in the 
inner part of the Finnish Bay. The fishing villages had the rights to certain parts 
of the rivers, and certain arrangements of the rivers, like dam constructions, to 
improve fishing techniques and raise the productivity of the fishing economy.87 

Thus the general social development was a powerful source of local change in 
the studied areas, and this was an ever-increasing pressure through the centuries. 
This human-induced impact on nature is still a dominant element in the 
human-nature relationship in the studied coastal regions. But today the human 
resource use has shifted from mainly an economic activity to activities for 
recreational purposes. Today, when the basic life necessities can be met by trade 
with remote locations, the coastal resources have been reevaluated and coastal 
life changed in line with the modernisation of the surrounding society. Both in 
east central Sweden and on Saarema/Ösel this influence has culminated in the 
modern society. 

This trend is evident in central-eastern Sweden, where the dominant city of 
Stockholm has exerted its influence in almost all parts of the nearby coast and on 
the islands of the archipelago. The old agricultural landscape has been 
transformed into urban neighbourhoods with high property values and a 
constant financial pressure from the capitalised market processes in the metro-
polis.88 The metamorphosis of the archipelago of Stockholm into a combination 
of commuter suburbs and recreation sites has completely turned over the 
resource use of the region. Fishery and agriculture still exist, but only as 
marginal activities and part of the metropolitan market region. The local coast 

                                   
86 Norman 2006 and above; Lilja 2008b. 
87 Kraikowski, Lajus & Lajus 2008; Kraikowski & Lajus 2008. 
88 Lilja 2006b. 
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region exists more or less completely on the terms of the larger central Swedish 
region, with the capital city at its centre.89 

In Saarema/Ösel a somewhat different history has played out, but no less 
influenced by the modernising processes of the 20th century. The large 
collectively owned Soviet kolkhozes, together with the huge military investments, 
completely restructured the agrarian landscape on the island. The footprints of 
these state-induced modernising processes are still visible.90 However, it seems 
likely that the island in the near future will be drawn into the westernised variant 
of modernisation, and pass through similar changes as the Stockholm archi-
pelago. In spite of the different modernisation pathways these two regions have 
taken, the conclusion must be that they both have been completely invaded by 
external change pressures in modern times. 

Pressures from inside – social endogenous influences 
Population growth is probably one of the most important endogenous processes 
that could have had the power to press social change on society.91 When certain 
quantitative levels are passed, new solutions must be found to the growth 
problem. New technologies need to be used and new organisations constructed 
to manage the expansion. Not only technology and organisation need to adapt. 
Our way of mentally structuring the world, our planning horizons and our 
worldviews must change as well. 

But there are also subtler endogenous socio-economic processes that carry 
the seed of change. If we look at the long-term adaptation of the coastal societies 
to their environments, they have shown a considerable ability to handle new 
conditions and the restrictions and demands of nature as well as the greater 
society. The agricultural landscape for instance was organised according to the 
needs of seasons, the variability of climate conditions, and the demands from 
lords and kings. In the continuous practice of everyday life, tacit knowledge and 
informal channels of local information were mobilised to meet new demands. 

This permanently evolving experience of daily life contains a powerful 
potential for change. It might work as a conservative force, but could as well be a 
pressure for new solutions and new social conditions. To use a common 
linguistic analogy: language changes as a consequence of its use. Every speaker 
contributes to a development of the language. The same goes for the everyday 
praxis of daily life. Work and life evolve; they react to change and in their turn 
force change as a result of the reaction. Thus all social systems have to adapt to 
pressures from their inner evolution as well as from outer social or natural 
developments. 

                                   
89 Lilja 2006b. 
90 Mägi 2008; Norman & Windelhed 2008. 
91 Lilja 2006b. 
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Structure or agency 
The importance of culture and mentalities has been the subject of many 
discussions within the project. They focused on the question of nature deter-
minism versus the impact of human agency.92 In our interpretation of ecological 
processes the project members have focused on different perspectives and 
different aspects of social and cultural lives. A shift of focus could easily turn 
into a shift of ecological interpretation. An outspoken adherent of the ‘actor’s 
perspective’, for instance, might point at the agency behind agricultural 
processes. A landscape is, according to that point of view, a creation of the 
human mind. It is a cultural artefact and as such a carrier of meaning and 
purpose.93 The structure of the agricultural landscape reflects not only the 
farmer’s wish to maximise production but also his evaluation of his land and its 
future possibilities. The land is classified, given names and placed on a mental 
map that serves to orient the land user in his agricultural world. Nature becomes 
potential culture, and resources that have already beeen used are open to re-
evaluation and use for other purposes than the original ones. 

On the other hand, the project studies have also revealed spatial patterns, 
where the element of intentionality and creative activity, appear to be completely 
dominated by basic socio-economic structures and settlement processes. One of 
the researchers of the project has highlighted this in two models of resource use 
and settlement expansion in Södermanland. One of the models is spatially 
vertical. It focusses on three levels of resource utilization in the Södermanland 
archipelago during the Late Iron Age: 

 
A. A local level, made up of subsistence farmers who had settled in the 

islands or used the archipelago for agriculture (mostly pastoral) and 
fishing. 

B. A regional and urban level, consisting of both an upper class (the 
nobility and the crown), which taxed the archipelago’s peasants, as well 
as peasants and burghers who fished or traded. 

C. A cross-regional, national and international level, consisting of 
shipping using the waterway through the archipelago without having 
either the start or end in it. 

The second model is spatially horizontal. It divides the archipelago’s settlement 
development into the three geographic zones: 

 
1. Zone 1 consists of the larger islands – Mörkö, Muskö and Utö – 

which had been sedentary settlements as early as the Viking Age. 

                                   
92 Lilja 2006b; Rönnby 2006 and 2007a; Windelhed 2006 and 2007a. 
93 Windelhed 2008a. 
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2. Zone 2 consists of areas of the inner archipelago where sedentary 
settlements were founded during the Middle Ages. 

3. Zone 3 consists of the archipelago which was constantly and 
extensively used but had only seasonally utilised settlements. 

Thus, here we find basic geographical and chronological patterns that were 
formed over long periods from basic conditions of nature and society. Economic 
and settlement patterns seem determined more so by external forces. Deliberate 
human actions are limited, and a product of the given conditions, rather than an 
active agent in an intention-driven transformation process. 94 

Archaeological approaches, due to their methods and sources, might easily 
lend their hands to structural interpretations. Thus modern archaeology has 
turned from a kind of nature determinism into cultural interests. Mental 
processes have been focused and interpretations have sought to display such in-
visible patterns as values, religious beliefs and lost peoples’ worldviews.95 Maybe 
the tide is turning once again. There are indications that archaeology stands at 
the brink of a return to structural interpretations with a renewed interest in 
environments and nature’s influence on human societies. It might be seen as one 
of the advantages of archaeology that the interrelationship between man and 
nature in a long-term perspective can be interpreted as a fundamental factor 
behind ecological change.96 

The structure-agency problem appears to be inherent in all kinds of historic 
situations. The socalled ‘maritime durées’ might be mental constructions as well 
physical artefacts. That nature often changes slowly is hardly a sensational 
statement, but the stability of mental structures are sometimes challenging to 
explain. When the context of a mental idea is gone the idea might still exist, now 
transformed into tradition and social rule. It is difficult to see this as only an 
obsolete remnant of past times. On the contrary it seems more likely that the 
society has developed a need for the mental concept, and that it has gone 
through a metamorphosis of meaning and been given a new function. In such 
cases archetypal ideas have become part of the social fabric and its rule system. 
In one stage of its metamorphosis from an instrumental concept to tradition it 
probably served the need of a leader or a power group, while later it acquired a 
new function as an unquestioned, or even unconscious, stabiliser of the social 
system, an upholder of power structures. 

                                   
94 Norman 2006 and above. 
95As project examples see Mägi 2008 and Norman & Windelhed 2008. For the historiographyy 
of archaeology see Rönnby 2006, especially pp. 26f. 
96 Rönnby 2006 and 2007. 
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Places of a mental landscape 
There is no lack of archaeological artefacts that signal human conceptions and 
mental processes in the localities studied by the project, and from the historical 
studies we can easily infer purposeful actions by historical agents.97 In the Late 
Iron Age settlements of east central Sweden, for instance, it is possible to 
reconstruct a mental map of the landscape through place names. The place 
names often indicate the kind of settlement and its function within the local 
society. They also often give us some clue to the centre-periphery relations of the 
region and approximate chronology of the colonisation process. The structure 
and distribution of place names, as well as their original meaning, display a 
common terminology used by the early settlers. They lived in a physical 
landscape that was interpreted, named and transferred into a mental landscape.98 

Later in the early modern period maps visualise, sometimes poorly, the 
landscape as a physical entity. The maps, like the place names, name the land 
and attach functions to its various parts. Thus they add meaning to a real world 
experience.99 A new important step is taken when oral traditions are supplemen-
ted by written sources. As written documents, the maps have the capacity to 
perpetuate the mental structure of the landscape. The mental map becomes 
frozen and its distribution becomes wider geographically as well as chrono-
logically. 

This also means that the original meanings of the place names gradually get 
lost and turn into a conventional place name structure independent of the lives 
and experiences of the local society. The mental structure of the larger society is 
pressed down on the local society. The place names are no longer products of 
ongoing life experiences. They become the victims of change according to laws 
of linguistic transformation, and some of them even take on another meaning 
than the original. Thus the place names transform into nodes of geographic 
orientation that in principal can be read and understood by anyone, not only the 
local settler. In extreme cases the maps emerge as power instruments of cultural 
and political elites. 

At the same time the ongoing life experience of the local society continues to 
produce and re-create a mental landscape based on the needs of practical life. 
New place names appear and old ones disappear. To the place name researcher, 
new levels of names emerge that can be placed in their chronological and social 
contexts.100 Sometimes old names change and take a new meaning, without a 

                                   
97 Rönnby 2006. 
98 Norman 2006. Cf. Kraikowski & Lajus 2008 p. 219, for an interesting example of place 
names based on time-bound local conditions. Rybatskoe village, the fishermen’s village, was 
the most famous of several villages that were engaged in fishing in the Neva waters. The 
village was known for its specialisation in fishing. For further examples of Russian villages 
specialised in fishing, see also Salmina unpublished lecture 2006. 
99 Norman & Windelhed 2008; Windelhed 2008a. 
100 Norman 2006. 
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corresponding change on the written maps. Layers of place names come into 
being and create a fundamental tension between the official written and power 
loaded map on the one hand and the mental map grown out of social praxis on 
the other. 

Thus a landscape of the human mind is created reflecting the local as well as 
the outer world’s needs to understand the structure and utility of the local 
geography. This mental representation of the landscape appears to be a 
necessary tool for people to handle their physical environment. It informs them 
of the usefulness of the landscape and its resources. However, this mental 
representation also appears as a vital factor behind ecological change. Objective 
nature is forced into a mental framework and reorganised according to the needs 
of this framework. At the same time the physical landscape raises obstacles and 
barriers against the will of man. The mental framework has to adapt. It is a 
fundamental question where the boundary is to be found between the ecological 
power of the mental representation and the obstinacy of nature. 

Unsuccessful projects 
Thus the structure-agency problem is woven into a fabric of social praxis, where 
one element is difficult to differentiate from the other. This complex inter-
relatedness is obvious in historic situations where we can study the actor 
behaviours, and sometimes even their intentions. A study about the Swedish 
fishing industry in the 18th century provides plenty of evidence of the con-
frontation between economic ambitions and economic realities. However, it is 
not always possible to differentiate forced limitations on human actions from 
conscious and freely chosen restrictions. The initiative in the 18th century to 
create a Swedish high sea fishing industry is one example. The efforts by the 
Swedish crown to construct an efficient high sea fleet in the 1750s ran into 
serious obstacles and failed in the end. This failure may have been a consequence 
of cultural adaptation to traditional economic behaviour, as well as the fisher-
men’s knowledge of the ecological limits of the marine resources.101 

The failed efforts to exploit mining resources of Finnish Österbotten is an 
example of another unsuccessful project. Read in a certain way the entrepreneur 
of the project, the merchant Claes Berg, appears as a clever and cunning fraud 
with a considerable talent for convincing rhetoric. However, there is nothing to 
say that the man was not convinced of the profitability of the project. The 
strange fact was that he could find financial support from a wealthy private 
investor as well as from the Swedish Collegium of Mining (Bergskollegium). But 
this was a time when the Swedish state was desperately looking for compen-
sation for the heavy territorial and prestige losses after the Great Nordic War. 
And, furthermore, the utilitarian tendencies of the early Enlightenment helped 

                                   
101 Awebro 2008. 
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to smooth the way for many spectacular projects that promised good fortunes in 
the future. Thus a historic situation as well as a mental state of mind provided 
the positive background for an impossible enterprise. The acting characters, with 
their personal dispositions, met with a structural situation that contradicted a 
common sense evaluation of the project.102 One does not need a conspiracy 
theory to see how agency and structure are interwoven in this particular cause. 

But there were also examples of some successes in the process. Some of the 
royal initiatives in the 18th century fishing industry yielded certain results, and 
the Russian imperial power was a dominant factor behind the fishing activities 
in the inner Finnish Bay and its rivers.103 History always provides the entre-
preneur with a certain degree of freedom, a window of possibilities. But when he 
does not accept the structural limits of his world, and tries to widen the window, 
he increases the risk of failure. 

Conclusion 
The various contributions from project members and guest researchers of this 
comparative project on pre-modern coastal environments in the Baltic Sea 
region has made it possible to cover a variety of aspects concerning human-
nature relations. Altogether ten researchers, six project members and four guest 
researchers, are responsible for thirty-seven contributions to the publications of 
the project.104 The project has been cross-disciplinary and the project structure 
an application of a varied spectrum of research tools from history, archaeology, 
human and physical geography 

The main conclusion of the project appears to be that all historical processes 
where humans are involved are impregnated by agency. This is a fundamental 
part of being human. Man’s societies are creations and as such products of a 
planning and purpose. On the other hand no society and no human individual is 
unbound by the restrictions of nature. In the long-term perspective the human 
activities of the studied areas give multiple evidence of a necessary adaptation to 
the conditions given by nature. Coast located populations got their living from a 
given landscape consisting of land as well as sea. This combination of land and 
sea life also affected the social organisation and the cultural expressions of the 
everyday way of living. Thus, in all kinds of social activities this interrelation 
between nature and culture was present. In essence one could say that there was 
no clear demarcation line, only a broad frontier or a varying interface that 

                                   
102 Awebro 2006. 
103 Awebro 2008a and unpublished paper 2006; Kraikowski & Lajus 2008; Kraikowski, Lajus & 
Lajus 2008. 
104 Including five archaeological reports, eleven project related contributions published outside 
the four official research reports, two workshop lectures and one unpublished paper. See the 
references page 222ff, and the final project accounts for the Baltic Sea Foundation and 
Södertörn University in spring 2008. 
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functioned as the surface of contact between man and nature. The interface was 
constantly changing and man and nature were not always easily identifiable as 
one or the other. 

Maybe it is in the time processes that we are most able to see this inter-
relationship between man and nature. Taking the long-term perspective it is fair 
to say that man is constantly trying to overcome the restrictions of nature. So far 
this is a success story. Our modern urban environments might be described as 
artificial nature, designed to protect us from real nature. In the studied coast 
areas we find in the most recent developments expressions of this desire to 
completely adapt nature to human needs, or to wipe it out altogether. Many 
social scientists today look upon the last 200 or 150 years as a transition from 
pre-modern to modern social conditions. It has been a historic break, and man 
has started on a new journey with nature left behind. 

It is probably too early to settle with such a conclusion. In earlier stages of 
history there has always been a chronological sequence of continuities and 
transgressions. The coastal people of the Baltic Sea could not overfish; unless 
they had alternative resources within reach. They could not expand their agri-
cultural settlements too far into the world of big and small islands, unless they 
found methods to raise the productivity of the soil. Their way of life was 
normally a way of adaptations to given resources, but occasionally they found 
new ideas and motivations and mobilised their knowledge to transgress their 
ecological boundaries and move on into another relationship with nature. Thus 
they alternated their ways of resource use. 

The other major problem of the project was to study the structure and 
changes of the coastal ‘resource use’. From the various approaches of the project 
it seems clear that there emerged some kind of balance between the two basic 
economic activities of the coasts. The original fishing-hunting economy was 
gradually transgressed into a new economy, with agriculture and cattle breeding 
supplementing or more or less replacing fishing and hunting. However, in the 
regions closest to the coast and on the islands, this process seldom resulted in a 
total reorientation of the economy. Instead a kind of dual economy evolved 
where both agriculture and fishing were important and supplemented each 
other, sometimes with a balance towards agriculture and sometimes with a 
balance towards fishing. 

If the first basic transgression changed society from a pure hunter-gatherer 
society into a dual agricultural-fishing society, the second important trans-
gression appears to have occurred when both economic fundaments of the local 
economies became subject to the forces of commercialisation. This happened 
mostly in the high medieval period during the 12th, 13th and 14th centuries. Not 
only did long distance trade expand during these centuries but the central parts 
of the Baltic Sea coasts also began to be urbanised. At the same time we can see 
how a political and judicial superstructure emerges in a state building process. 
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The rights to, or ownership of, the potential resources of the coast became a 
major aspect behind their exploitation, and this changed the character of the 
resource use as well as the local power structures. 

The third basic change of resource use in the coastlands i.e., took place during 
the 19th and 20th centuries. Land use patterns reversed completely and the trad-
itional resources of the coasts became more or less marginalised, sometimes 
reduced to mere leisure activities. At this stage it is reasonable to say that man 
has gained control over nature, and purposeful agency taken command in the 
process of ecological change.  

Perhaps it is precisely in this transformation that we can see the interaction 
between man and nature. From a long-term perspective the constant human 
endeavor has focused on overcoming the limitations of nature. So far the 
endeavor has been a success story. Our modern urban societies can be described 
as artificial environments, created to protect us from nature. In the studied 
coastal areas, we find in the most modern developments clear expressions of the 
ambition to completely adapt nature to the needs of humans, or to destroy it 
altogether. A historic tipping-point has been passed, and man has begun a new 
journey, where nature has been left behind. 

There is a challenge in what is now taking place. Is this development 
desirable? Can we change the direction of our path into the future if we should 
like to do so? The problem of ‘structure versus intentionality’ has been a re-
curring discussion during the project seminars, and an important part of the 
projects studies. The arguments and small controversies have been based on two 
opposing models of interpretation: ‘the determinism of nature’ or ‘the pos-
sibilities for actors’. The arguments have coincided on two points. In a long-term 
perspective, extending over several millennia, determinism of nature seems as a 
reasonable explanation. But it does not cover all human experiences, even far 
back in time. Many older artefacts display mental processes that have at least in 
part probably been shaped by ecological processess. 

When we are able to see people’s activities in so-called high resolution so to 
speak, their active choices dominate the picture. However, this high-resolution 
actor’s perspective needs to be adjusted by the restrictions of nature. Total 
freedom does not seem to exist. Every human choice, right or wrong, must 
sooner or later be adapted to the fundamental restrictions of nature. This is what 
met the honourable merchant and miner Berg when he tried to exploit non-
existent mining resources in Österbotten, and this might, many believe today, be 
what mankind will meet tomorrow if we continue on the current track towards 
massive resource use on a limited planet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Växtmaterialet i miljöproverna från Rågön 
Peter Norman & Bengt Windelhed 
 
Miljöproverna är analyserade av Håkan Ranheden enligt följande: 

Proverna har först genomgått flotering i två steg. Det första är den vanliga 
floteringen där grövre fraktioner av minerogent material separeras från övrigt 
genom sin större tyngd och varför detta material inte följer med vid dekante-
ringen. Det andra steget har syftat till att separera uppenbart recenta växt-
materialdelar från de som förmodligen är äldre. I denna senare fraktion inne-
fattas även smärre brända växtdelar. Separationen har gjorts på samma sätt som 
den vanliga floteringen men enbart med det material som dekanterats i det 
första steget. Siktar med minsta diameter av 0,5 millimeter har använts i 
floteringsarbetet. Brända lämningar är noterade.  

Överlag var proverna siltiga med ett visst lerinnehåll men två av proverna 
skiljde sig dock i det avseendet. BW2 (miljö 1) föreföll vara finsediment och 
innehöll i huvudsak inte grövre fraktioner än silt medan MP2 hade en grövre 
karaktär än alla de andra med större stenar etc.  

Sannolikt är de obrända växtlämningarna inte relevanta för tolkningar och 
närvaron av insekter vilka ser ut att ha dött helt nyligen bekräftar detta. Det är 
dock bland de obrända frön/frukterna som kulturmarksindikatorerna finns 
medan de brända lämningarna i huvudsak svarar mot skogvegetation. Även 
enen som annars kan tolkas som en kulturmarksväxt måste anses som naturlig i 
en skärgårdsmiljö. 

Nedan har Håkan Ranhedens artbestämning av växtmaterialet i miljö-
proverna, tolkats av Bengt Windelhed avseende deras växtmiljöer med hjälp av 
Mossberg och Stenberg (1996). Fetstil är bränt växtmaterial. Avsikten är för det 
första att karakterisera den miljö växterna representerar. För det andra att söka 
utröna om det obrända materialet representerar annan miljö än vad som antyds 
av det brända materialet. 

Miljöprover vid Eriksberg 

Husgrunden MP1 Under en flat sten i eldpallen.  
I provet ”finns inget av värde annat än fragment av brända granbarr”. 



 
 
F I S K E ,  J O R D B R U K  O C H  K L I M A T  I  Ö S T E R S J Ö R E G I O N E N  

 198 

Husgrunden MP2 Under husgrundens äldsta stenkonstruktioner 
Picea abies (granbarr) 100-tals.  

Växer på frisk-fuktig, ganska näringsrik mark. 
Trifolium medium/pratense (skogs/rödklöver) 1.  

Växer på rätt likartade marker, såväl i gles skog som öppna marker som 
gräsmark och åkerkanter. 
Rubus idaeus (hallon) 1.  

Vanlig på frisk, stenig, kvävehaltig mark, t ex skogsbryn och åkerkanter. 
Granbarren antyder brandröjning av skogsmark. Det obrända materialet kan 

antingen ha kommit från samma skogsmark eller varit recent från åkerkanten. 

Schakt 1 MP2 Datering 1030–1220 AD 
Chenopodium album (svinmålla) 1.  

Vanlig på kulturjord, t ex på åkrar och skräpmark. 
Fumaria officinalis (jordrök) 1.  

Vanlig på näringsrik sand- eller lerjord, t ex på åkrar och skräpmark. 
Carex sp. tristig. (starr) 1.  

Art? 
Carex sp. distig. (starr) 2.  

Distica? Plattstarr? Fuktig våt, näringsrik mark, t ex diken. 
Viola sp. (viol) 1.  

Olika arter som kan växa såväl i öppen skog, som kring åkrar. 
Trifolium medium/pratense (skogs/rödklöver) 3.  

Växer på rätt likartade marker såväl i gles skog, som öppna marker som gräs-
mark och åkerkanter. 

Provets obrända material ger ingen uttalad information om växtmaterialet 
kommit från tiden före eller efter brandröjningen för åkern. Växterna kan ha 
vuxit i såväl skog, som olika öppna marker. 

Schakt 2 Miljö 1 Datering 1720–1820 AD (49,8 %) 
Picea abies (granbarr) 3.  

Växer på frisk-fuktig, ganska näringsrik mark. 
Granbarren antyder brandröjning av skogsmark. 

Schakt 3 Datering 1290–1410 AD 
Trifolium medium/pratense (skogs/rödklöver) 8.  

Växer på rätt likartade marker, såväl i gles skog, som öppna marker t ex 
gräsmark och åkerkanter. 
Viola sp. (viol) 1.  

Olika arter som kan växa såväl i öppen skog, som kring åkrar. 
Trifolium repens (vitklöver) 3.  

Vanlig på öppen, frisk-fuktig mark, t ex på gräsmarker.  
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Ajuga pyramidalis (blåsuga) 6.  
Vanlig på frisk, humusrik mark, t ex hagar och bryn. 

Luzula sp. (fryle) 1.  
Flera arter som växer i såväl öppna, som skogsbeväxta marker. 

Picea abies (granbarr) 1.  
Växer på frisk-fuktig, ganska näringsrik mark. 

Juniperus communis (en) 1.  
Vanlig på torr-frisk, öppen mark, t ex skogar och hagar. 

Insekter (recenta) 
De brända barren från gran och en antyder antingen brandröjning av gles 

skogsmark eller öppen extensivt nyttjad mark. Det obrända materialet kan 
antingen ha kommit från samma skogsmark eller varit recent från åkerkanten. 
Vitklövern kan kanske säkrast anses vara recent från åkerkanten. 

Miljöprover vid gården Rågö 

Schakt 4 Datering 1220–1310 AD (89,8 %) 
Juniperus communis (en) 1.  

Vanlig på torr-frisk, öppen mark, t ex skogar och hagar. 
Ajuga pyramidalis (blåsuga) 1.  

Vanlig på frisk, humusrik mark, t ex hagar och bryn. 
En antyder brandröjning av gles skogsmark eller hagmark. Den obrända 

delen av blåsuga kan antingen ha kommit från samma miljö eller varit recent 
från åkerkanten. 

Schakt 5 Datering 650–780 AD 
Corylus avellana (hassel, nötskal). 1 skalkärna.  

Vanlig på näringsrik mark t ex skog, bryn och hagar.  
Trifolium arvense (harklöver) 1.  

Vanlig på torr, öppen, mager sandmark t ex gräsmark och skräpmark. 
Betula sp. (björk) 1.  

Två arter, men båda på skogs- och gräsmarker. 
Hasseln kan härröra från brandröjning antingen av skogs- eller gräsmark. Det 

obrända materialet kan antingen ha kommit från samma miljö eller varit recent 
från åkerkanten. 

Schakt 6 Datering 1020–1190 AD 
Miljöprovet är inte analyserat. 
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Bilaga 2. C 14-dateringarna från Rågön 
Peter Norman & Bengt Windelhed 
 
C 14-dateringarna är utförda 2006–2007 av Ångströmslaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Nedan redovisas alla och de enskilda dateringarna med kalibrerings-
utskriften från programmet OxCal och utfört av Ångströmslaboratoriet.  

I texten ovan har vi främst använt den kalibrerade åldern enligt sannolikhets-
intervallet inom 2 standardavvikelser (95,4 %).  

En presentation av C 14-dateringar för landskapsstudier finns i Windelhed 
1995, s. 311 ff.  

 
 

Diagram 1. C 14-dateringarna från Rågön. 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-32988  605±30BP

Ua-34579  890±35BP

Ua-34581  725±35BP

Ua-32990  925±30BP

Ua-32989  1295±35BP
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Diagram 2. C 14-datering Eriksberg Kp 3  
 

 
 

Diagram 3. C 14-datering Eriksberg Kp 7.  
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Diagram 4. C 14-datering Eriksberg Kp 8.  
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Diagram 5. C 14-datering Eriksberg BW 2.  
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Diagram 6. C 14-datering Eriksberg BW 3.  
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Diagram 7. C 14-datering Eriksberg BW 1.  
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Diagram 8. C 14–datering Rågö BW 4. 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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  95.4% probability
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Diagram 9. C 14–datering Rågö BW 6. 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Diagram 10. C 14-datering Rågö BW 5. 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Förteckning över tabeller, diagram, kartor och bilder 

Till artikel av Peter Norman 
• Figur 1. Undersökningsområdet utgörs av den södermanländska skärgården 

med häraderna Jönåker, Rönö, Hölebo och Sotholm, sid 22. 
• Figur 2. Södermanlandskusten med namngivna platser av betydelse för 

undersökningen, sid 24. 
• Figur 3. Tomtning på Högskär i Oxelösunds skärgård, sid 25. 

Till artikel av Peter Norman och Bengt Windelhed 
• Figur 1. Rågön enligt Ekonomiska kartan från 1958, sid 46. 

Till artikel av Sven Lilja 
• Figur 1. Faktorer som påverkar skördar (Figure 1. Factors affecting harvests), sid 
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• Diagram 1. Avvikelse i procent från medeltemperaturen i augusti i Stockholm 

1755–1820 (Diagram 1. Deviation in percent from the August mean temperature 
of Stockholm 1755–1820), sid 73. 
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 Databasen: filnamn.xls/namn på kalkylblad. 
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 För generell hänvisning till databasens källor se kalkylbladen "Källserier" och 
"Källor" i filen "Klimoskörd Db basdata.xls" (Databasen: Klimoskörd Db 
basdata.xls/Källserier och Källor/). 

Databasen tillhandahålls av författaren. 
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Summaries 

Summary of the article by Peter Norman 
This article concerns the shallow but well-sheltered bays found in the outer 
archipelago of the abandoned fishing villages. The overarching issue of the 
article is to find out who fished and why? The survey area is the archipelago of 
Södermanland. The article’s theoretical premise is based on the idea that the 
societal tradition was strong, and normally was not interrupted even when 
radical changes were made. 

In earlier project articles I have constructed a model for the colonisation 
process during the late Iron Age and early Middle Ages in the studied area and 
on the neighbouring mainland. In addition, I have reported the results of arch-
aeological excavations and surveys. These have primarily concerned fishing village 
remains, but also refer to other artefacts, such as remains from resident housing. 

The settlements in the coastal region of Södermanland were concentrated to 
centrally located agrarian districts during the Late Iron Age. These districts are 
essentially the same as the parish centres of today, where the medieval church is 
situated. From the Viking Age onwards there was a densification of settlements 
in these areas, and from there a gradual spread into surrounding woodlands. In 
the 16th  century there was a dispersed settlement structure, consisting mainly of 
single farms in forest areas between central farming districts, but also in the 
inner archipelago. There are many indications that this colonisation of the 
“outback” developed in stages. In its initial stage the “outback” was extensively 
used for grazing and fodder extraction. Only gradually were sedentary settle-
ments established in these areas. This view, which is based on a general 
interpretation of the colonisation process, has evidential support from the results 
of excavations of an agricultural settlement in the archipelago between Nyköping 
and Trosa. 

Results from surveys of fishing village remains show that the findings can be 
divided into two main groups. First, so-called sitings (tomtningar) now located 
high above sea level, five meters or more which were constructions of the Viking 
Age or shortly before, and mainly located in groups. Groups of sitings and house 
artefacts lower in the terrain are younger. It is possible to infer a development 
from the simple structures called sitings (best regarded as huts), to complete 
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houses. There is no evidence that house artefacts at abandoned fishing villages 
are older than the late Middle Ages. 

Who was fishing from the outer archipelago fishing camps and why? There 
are written sources from the late Middle Ages onwards, which tell us that in the 
most part fishing was under the control of the crown or the nobility. From the 
time before the 14th century, however, there are no indications as to how fishing 
along the Swedish coast was organised. It seems though, that along the southern 
Baltic Sea coast the right to fish in the open sea was connected to the state as 
early as the 12th or 13th centuries. 

Since the sources on Swedish outer archipelago fishing in general, and the 
sources of the Södermanland coast region in particular, are extremely scarce 
before the 14th century, its importance and role must be retrospectively inter-
preted in this article. Thus, the interpretation has been based on the known 
conditions of later Middle Ages, and supported by analogies and analyses of 
society during the earlier Middle Ages and the late Iron Age. I also compare, in 
this article, with my previous studies, where I have argued that the most 
important incentive for the outer archipelago fishing was the emergence of a 
market for consumer goods. 

In several studies of eastern and central Sweden, to which the archipelago of 
Södermanland belongs, the region in the late Iron Age has been described as 
stratified with a tribal society dominated by large manor complexes. This is the 
societal foundation that in the Middle Ages eventually developed into a part of 
the Swedish realm. 

Like in other parts of the country, there probably also was a free peasantry in 
this region, but judging by the analysis of medieval diplomas and registers from 
the 16th century they did not play a significant role in the society. Elsewhere, for 
example in Norway, similar social developments as were experienced in east 
central Sweden, are described. Chronologically, however, they are not always 
synchronised with the developments of east central Sweden. An idea that many 
scholars have in common in their descriptions of these societies is that they were 
closed and self-sufficient economic units. There was no real market for con-
sumer goods, and the exchange was made within the framework of a 
redistributive system. The relationship between the tribal chiefs and/or landlords 
and their subjects was based on personal relations. Small and peripheral estates, 
for example, might have been colonised by freed slaves and servants who had 
moved from a large, centrally located manor. Since a large part of the peripheral 
farms were located in poor natural environments – including those in the archi-
pelago – livelihoods may have been very dependent on a few products. However, 
the opportunities for subsistence farming were small or nonexistent, and the 
need for trade and commodity exchange was great. Trade and commodity 
exchange was conducted within a redistributive exchange system, where the lord 
of the manor had control. In exchange for products from the peripheral farms, 
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the lord could supply the residents of the small farms with the food they were 
not able to produce themselves. 

Eventually this redistributive society was replaced by a free farmers system 
(landbosystem) based on personal relationships between landowners and free 
farmers (landbor). Gradually these personal relationships turned into contract 
relationships. The scholars differ in their views on when this transition took 
place, but generally speaking it happened during the period from the late Viking 
Age to the late Middle Ages, at the same time as the emergence of a market for 
consumer goods. 

The outer archipelago fishing is well suited for such a model. During the late 
medieval and early modern period this fishing was gradually to an increasing 
degree for market distribution. Catches were not consumed on site, but pre-
served and sold through urban markets. The fishing was often allowed for anyone 
who delivered a portion of the catch as revenue to the steward of the fishing site. 
The fishermen, who were usually peasants or burghers, normally spent only the 
summer at the fishing villages on the outer periphery of the archipelago. 

But, what was the importance of the outer archipelago fishing before the 
market for consumer goods came into being during the Middle Ages? 

It may in the Viking Age have been both theoretically and practically possible 
for a single farm household on the mainland that did not belong to a larger 
manor complex to release one or more persons for outer archipelago fishing a 
few weeks in the summer, just as later in the early modern period. This might 
have been a way to help supply the farm. 

The outer archipelago fishing can be considered an ancillary industry and be 
compared to other similar expanding livelihoods during the same period, such 
as pasture and ironmaking in northern Sweden. This part of Sweden was 
dominated by farms of 4-6 inhabitants, and the work at these small farms was 
often combined with economic activities far from home. 

An important question is whether there were opportunities for people on a 
small farm near the coast of Södermanland to engage in fishing on the outer 
periphery of the archipelago in the Viking era? Given the estate and owner 
structure in the late Middle Ages, which was strongly dominated by the nobility 
and crown estates, it seems less likely that the archipelago was open to fishing for 
everyone. It is more likely that this resource was controlled by the estates 
owners. The settlement pattern with a relatively small number of easily control-
led fishing villages consisting of several buildings may indicate such a society. 

With this approach it is possible to arrive at a logical description of the 
development of the outer archipelago fishing, with a beginning as part of an 
organised redistributive society, where fishermen belonged to the households of 
the large estates. Later, when the estates had expanded by establishing new small 
farms outside the core areas, it is reasonable to assume that many of these farms 
belonged to the fishing population. This structure was preserved through the 
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transition from a redistributive society to a society based on agreements between 
landlords and free peasants. Thus, in this time the outer archipelago fishing 
gradually changed into a market oriented activity. 

The actual fishing did not change, however. The fishermen caught the same 
type of fish using the same methods in the same seasons of the year, century 
after century. They used the same fishing site and lived in the same type of 
simple dwellings. Shore displacement, however, forced the fishermen to shift the 
fishing sites when the bay became too shallow, and by the time dwellings had 
become slightly more comfortable. Broadly speaking, however, the structure of 
fishing remained the same although the rest of the society was changing. The 
end of this type of outer archipelago fishing did not develop until the 
introduction of the motor boat and modern fishing in the 20th century. The 
fishing villages lost their economic importance in the second half of the century, 
and turned into picturesque recreation sites for busy city dwellers. 
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Summary of the article by Peter Norman and Bengt Windelhed 
In autumn 2005, a historical study of settlements on Rågön in Södermanland 
(Figure 1, p 46) was carried out. The study was based on geographical and arch-
aeological surveys and sought to describe and explain the settlements’ develop-
ment on the island. 

Rågön is located in the interior of the archipelago and the terrain is mainly 
rocky. Between the rocks are wooded marshes, giving a fairly barren and 
inaccessible impression. The northernmost part of the island has, however, a 
distinct appearance of coherent fields and pastures. Here the farm Rågö is 
located, today the only settlement on the island. On the island’s northern tip 
there are building remains that on our first visit seemed to be much older than 
the building, named Eriksberg, which is marked on the Economic Map of 1958. 
At that time there was a house at Eriksberg built in the mid-1940s as housing for 
loggers. In the immediate vicinity there are old building remains, consisting of 
foundations, terraces and fossil fields. The remains at Eriksberg are the only 
remains of old buildings found on the island, and this has raised a number of 
questions about the history of settlements on Rågön. Judging by written sources 
and map data from the 16th to the 20th centuries, there has been only one home-
stead on the island. Two diplomas from 1383 indicate though that there once 
were two settlement units on the island. The question is whether the existing 
remains of the settlement Eriksberg might be remains after one of the 14th 
century settlements. 

The island has many features typical of the Stockholm archipelago; features 
that were important criteria for our choice of study. Rågön is located close to the 
coast, and the island is relatively small. It has no major arable areas over five 
metres above sea level. The island also lacks the prehistoric graves, which 
indicates that there were no permanent settlements on the island before the early 
Middle Ages. The shore displacement that has occurred in the area, and the fact 
that most of the island’s arable land is located below four metres above sea level, 
supports the hypothesis that the island did not get settled by a resident farming 
population until at least after the Viking Age. 

The purpose of our study of Rågön was to provide knowledge of a 
colonisation process in a Western Baltic coastal area. In the county of Söder-
manland south of Stockholm written sources and place names support the view 
that large areas of poor land outside the Iron Age settlements, including the 
archipelago, were colonised during the Middle Ages. There are hints that the 
first step in claiming the new areas was extensive use of forest land, and in the 
archipelago grazing, hunting and fishing. Gradually, however, starting in the 
early Middle Ages, sedentary settlements were established in these areas. It also 
appears that the nobility and the Crown had major influence on the colonization 
process in eastern Södermanland. This pattern does not, however, have general 
validity in medieval Sweden. In the north, it appears that tax farmers had 
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significantly better possibilities to take part in the colonisation of the peripheral 
regions. In the county of Uppland, there seems to have been some competition 
between the nobility and the tax farmers. In eastern Östergötland, the dominance 
of the nobility seems to have been almost total, while conditions in some areas of 
eastern Småland were more similar to those in eastern Södermanland. 

These interpretations are based on preliminary results from archaeological 
and geographical fieldwork on Rågön, written sources and previously published 
reports on settlement developments in coastal areas of Södermanland during the 
Late Iron Age and the Middle Ages. Our preliminary suggestions below are 
related to C14-datings and macrofossil analyses obtained in the fieldwork. We 
started with a landscape inventory, and a mapping of cultivation and building 
remains in the northern part of the island. At an early stage of the fieldwork we 
formulated the hypothesis that Rågön had two early settlements: Rågö, probably 
the oldest farm, and the settlement of Eriksberg. In the next step we carried out 
an archaeological excavation of a foundation terrace at Eriksberg, with the 
purpose to explore the land development. In addition, a geographical study was 
made connected to the infield land surrounding Rågö and Eriksberg in order to 
examine the establishment of the agrarian land use and its change over time. 

The purpose of the geographical survey was to dig six pits in clearing cairns 
that were related to the fields, three at the farm Rågö and three at Eriksberg. The 
method was to identify in each shaft a larger clearing stone close to the original 
ground surface. At the bottom of this stone, charcoal and soil samples were 
taken. This enabled the initial slash-and-burn clearing to be dated by C14 
analysis. It was also possible to gain a macrofossil analysis of the plant remains 
from the soil sample. 

The three shafts at Rågö show a Vendel Age dating of one shaft (650 to 780 
AD) and early medieval datings of two shafts around the turn of 1100/1200 
(from 1220 to 1310 AD and 1020 to 1190 AD). The macrofossil samples contain 
burnt material, which supports the assumption of a slash-and-burn clearing 
before the construction of a clearing cairn. The earliest dating could be inter-
preted as a Vendel Age fire clearing of an open forest for extensive land use, 
probably grazing. 

An interpretation of information from the three pits at Eriksberg supported 
the assumption of a slash-and-burn agriculture. This was practised in the early 
Middle Ages, perhaps the 13th century, before the construction of clearing cairns 
on the slope south of the building at Eriksberg. This slash and burn cultivation 
might have been preceded by an open and more extensive land use. In the 18th 
century the arable land had expanded away east (field C) as a result of the 
clearing of forest land. 

The mapping of the area at Eriksberg registered a rectangular terrace which 
was 11.5–12 metres x 8.5–9 metres. The terrace is situated on a rocky ledge and 
from there one has an open view of a strait in the north. In the northern corner 
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of the terrace there is a five by three and a half metre high rectangular 
protuberance. Connected to the terrace are several smaller foundations, further 
terraces, a basement foundation, a well as fossil fields. On the beach there are 
cleared areas that are not, however, related to farming. 

An investigation was carried out in the terrace. A three-metre long shaft was 
opened slightly north of the terrace and two metres from its western edge. The 
shaft was placed in the length direction of the terrace. Its width was half a metre 
in the southerly direction and one metre in the northerly direction. The 
excavated area was two square metres. 

The terrace is, as we see it, the foundation of a house. Under the peat we 
found a brownish layer and keeping soil that we interpreted as a reinstated 
culture layer. The finds consisted mainly of parts of bricks and brick chips, some 
nails, shards of pottery (B-goods) and window glass (greenish-brown and 
translucent). The finds were concentrated in close connection to the rectangular 
gain. Under the find layer there were several disturbed layers that we interpreted 
as reinstated layers. These layers contained, unlike the layer above, a relatively 
large number of stones. Otherwise the findings were empty. The border between 
the findings and the layers below was interpreted as the original floor level. The 
rectangular elevation of the terrace’s northwestern corner was interpreted as a 
fire site. It had been a framework of larger stones in a stone wall (kallmur). The 
findings give a recent impression. Both the glass and the pottery appear to be of 
a late date. 

The dating of charcoal found in connection with the findings suggests that 
the whole building was built in the early modern period. The content of an 
environmental sample further down the shaft suggests, however, that there had 
been earlier activities on the site, because both raspberries and red clover are 
plants that thrive in nitrogen rich soil. 

Dating of charcoal from the bottom of the excavation indicates that activities 
at the site have been going on from the Early or High Middle Ages. As the 
location is favourable for a building, it is likely that the early modern house was 
built on the remains of an older house. The dated charcoal found in the lower 
part of the excavated pit may thus come from this older house. Indisputable 
traces of an older building have, however, not been found. 

Our fieldwork has also aimed to link settlement history of Rågön to the 
regional settlement history. The regional process shows a spread of agrarian 
settlements in Södermanland, in the Late Iron Age and Early Middle Ages, from 
an early colonisation of the central districts out into the marginal areas of the 
coast and the archipelago.  

It is quite possible that an initial clearing for agro-activities was done as early 
as in Vendel times. Charcoal from a fire clearing under a clearing cairn close to 
the farm Rågö has been C14-dated to 650–780 AD. The interpretation of macro-
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fossils in environmental samples from the same layer provides a weak indication 
that there has been meadow cultivation. 

The scientific analysis provides support for an expansionist agrarian phase in 
the Early or High Middle Ages. Three C14-datings from slash-and-burn char-
coal remains, two from the clearance cairns in the vicinity of the farm Rågö and 
one from a clearance cairn at Eriksberg, are dated to the period 1020 to 1310 
AD. Charcoal from two spots of the shaft of the house remains at Eriksberg have 
been dated to 1010–1300 AD. The circumstances of the findings make it less 
probable, though, that the dated carbon is connected to the studied house 
remains. Instead, the carbon might come from activities at the site before the 
house was built. Besides, the datings of additional buildings in the immediate 
vicinity of the house foundation, as well as the subdivision of the arable land, 
further indicates the existence of a settlement at Eriksberg in the early and High 
Middle Ages. It is possible that the Rågö farm was established shortly before 
Eriksberg. The idea of two settlement units during the Early and High Middle 
Ages is furthermore supported by the fact that the part of Rågön where 
Eriksberg is located was almost entirely separated from the rest of the island 
during the early Middle Ages. The land uplift in the area has been 3-4 metres 
during the last 1,000 years, and the area between the Rågö farm and Eriksberg is 
located at a relatively low level above the sea. 

The settlement history of Rågön can be summarised as follows: 
 

• There are weak indications of an extensive agrarian establishment on 
the island during the Vendel Age. 

• There are strong indications of a settled agrarian development 
during the Early or High Middle Ages, probably with both the farm 
Rågö and the settlement at Eriksberg. 

• From the 16th century onwards there has been only one agrarian unit 
on Rågön. 

The knowledge of the settlement history of Rågön finally presents several 
interesting possibilities to connect the farmers of the island to various actor 
perspectives. An interesting problem concerns the question of who initiated the 
establishment of settlements on Rågön. This difficult issue can be simplified to: 
(1) was it an individual peasant family or (2) a magnate who initiated the 
colonisation? The question of the initiative is important for our general under-
standing of the settlement history of Södermanland and for our understanding 
of the basic changes of the coastal area. 

Identifying which of the two alternatives is more likely is a challenge.  It may 
start however, with our current knowledge of when the settlement was estab-
lished on Rågön, and what kind of settlement patterns dominated the adjacent 
region at the time of the earliest colonisation. In addition, knowledge of the early 
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land use will also help us understand the economy that was preferred by the 
settlers. An interpretion of why the colonisation of the island took place, and 
how the early agrarian economy was organised, is needed to answer these 
questions about who the colonisers were. 

Our interpretation of the field data from the current farm Rågö is that a 
Vendel Age extensive land use turned into a permanent subsistence settlement at 
some time during the first part of the Middle Ages. Fields were established, and 
it is reasonable to assume that the economy was based both on farming and 
animal husbandry. 

This interpretation means that the Vendel Age land use on Rågön follows the 
pattern of development that could be expected from the more general 
colonisation process of the coast of Södermanland. Such a process can be inter-
preted as part of a colonisation process controlled by a magnate or by a single 
peasant family in need of clearing land at some distance away on a nearby island. 
The first approach is supported by a hinterland analysis based on a prehistoric 
artefact pattern in eastern Södermanland, which suggests the presence of manors 
in the Late Iron Age. The second interpretation is supported by an analysis of 
settlement developments in marginal areas of Mälardalen concerning the 
northern coast of Uppland. Our analysis indicates a settlement expansion 
initiated by a community of free peasants. 

The final interpretation should be related to the exploitation of resources 
beyond traditional agriculture. Besides agriculture, fishing, seal hunting and bird 
trapping were important activities of the archipelago households. This limited 
survey, however, has not been able to clarify how this resource use was organised 
on Rågön, and this was not the main task of the survey. The results of the Rågö 
survey have, however, given support to several of the arguments presented in the 
articles of this project volume as well as in the studies of Peter Norman and 
Bengt Windelhed in earlier project volumes. 
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Summary of the article by Sven Lilja 
 
As long as we can follow him, man has been forced to adapt to existing climate 
regimes. Climate regimes and short-term fluctuations of the weather have always 
influenced historical processes. With the agrarian economy a new society was 
constructed that relied on high degree climate and weather predictability. Whole 
societies could be jeopardized and threatened by famines if any of these variables 
of nature passed into extreme and unpredictable conditions. The very founda-
tion of the new agricultural economy was climate and weather dependent. 

However, it is not until recently that the climate factor has been treated as an 
important variable behind social change. The moral question concerning man’s 
influence on modern global warming has inspired and provoked many scholars 
to extensive studies of historical climatology. New methods and new mathe-
matical models are combined with a continuously expanding mass of climate 
data gathered from a global network of observation stations. This has trans-
formed the bases of climate knowledge and given climate predictions an aura of 
credibility. However, there are still unanswered questions. One of the more 
important questions concerns the impact of climate and weather on humanity’s 
living conditions. This is a central question of the current debate on modern 
global warming. It is, however, quite as relevant from an historical point of view. 

This study mainly concerns the relation between population development, 
harvests and climate regimes during the early modern period. It is focused on 
three main questions: 

 
 Has climate been historically important to long-term grain production?  
 When and how often were harvest failures caused by short-term 

climate fluctuations or weather conditions? 
 How has long-term climate change and short-term climate fluctu-

ations affected society, especially population developments? 

This study attempts to analyse harvest variations in a long-term perspective. A 
data series has been constructed providing a continuous index series based on 
various types of data indicating changes of grain harvests. The indices are partly 
constructed from production data indicating variations of harvests (size of 
production, yield data), and partly from trade data indicating fluctuations in 
grain trade (export/import data, price data). Through this combination of 
production and trade data, it is possible to construct a continuous time series 
where weak and strong harvest years can be detected with a reasonable degree of 
accuracy. 

The article concentrates on the 280 year period between 1540–1820. Thus it 
covers climate fluctuations within the later part of the so-called Little Ice Age. 
The study has been carried out at two different geographic levels. The inner 
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study area (inner SA, or east central Sweden) covers the coastal region of central 
and eastern Sweden. This inner SA has been compared with the outer SA, with 
data collected from different localities in other parts of Sweden and the Baltic 
region. 

The Little Ice Age (LIA) 
This article concerns the period from the middle of the 16th to the early 19th 
centuries. This was a period that from a climatological perspective often is called 
the ‘Little Ice Age’. The temperature in this period was somewhat lower, and the 
climate somewhat less stable, than in the preceding and subsequent periods. The 
Little Ice Age is often seen as a more or less closed climate epoch, with a 
relatively well defined end. It ends in the late 19th or early 20th centuries. The 
start of the epoch is, however, more vague. In the literature the chronological 
demarcation lines vary from the early 14th to the middle of the 15th centuries.  

Furthermore, there does not seem to be any consensus on the causes behind 
the LIA. The current explanations, such as changes of dominant wind directions, 
displacements of Atlantic currents or major outbursts of volcanoes seem better 
to explain mid-term or short-term fluctuations, than the half millennium long 
climate epoch of the LIA. On top of that there are climatologists that, from 
methodological points of view, have disputed the applicability of the term ‘the 
Little Ice Age’ altogether. 

However, there seems to be relative consensus concerning the European and 
American climates during the period 1500–1850. During this period the climate 
was colder than it had been for a long time before. Thus, the early modern 
period was a period in history when the climate was relatively harsh. This period 
was also the last phase of the domination of agriculture in Europe. Thus the last 
stage of pre-modern Europe coincided with unfavourable climate conditions as 
far as the agrarian economy was concerned. 

Furthermore, there also seems to be general consensus on some of the climate 
fluctuations within the LIA. Several cold periods have been identified when the 
temperature fell below levels that must be considered low even within the 
framework of the LIA. Such cold spells occurred in the early 14th, the mid 15th, 
the late 16th, the late 17th, and the larger part of the 19th centuries. On the other 
hand, during especially the early part of the 16th and the middle of the 18th 
centuries there seem to have been relatively ‘warm periods’, when mean 
temperatures were above normal for the Little Ice Age. 

Climate and harvests in a long-term perspective 
In European economic and social history, demographic and economic processes 
have been interpreted as processes of secular cycles. Population developments, 
and price cycles for instance, seem to have followed long waves of changes of 
depression, expansion, culmination, regression, and eventually back to another 
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low point of depression. Thus, the medieval period appears to have gone 
through a high medieval expansion followed by a late medieval stagnation, and 
the same sequence can be detected in the early modern development. In this 
sequence the so-called ‘long 16th century’ was expansive, while the 17th century 
often is described as a century in crisis. 

The Swedish population development was more or less continuously 
expansive during the early modern period. The only shorter period of relative 
stagnation occurred in the early 18th century (Diagram 2 – Swedish population 
development 1571–1820). This makes the Swedish population development 
somewhat different from other major parts of Europe. In central and southern 
Europe a population setback or stagnation occurred during the early and middle 
part of the 17th century. 

Both the late medieval crisis and the 17th century crisis have been connected 
to climate changes, however mainly as subsidiary explanations. Especially in the 
17th century crisis, the climate factor has played a very limited role as an explana-
tory variable. This is remarkable since the concept of the Little Ice Age has been 
in use for some decades already. This concept provides the framework for the 
following study of Sweden’s long-term grain production in early modern times. 

A continuously growing population might be expected to increase the 
demand for grain production. However, recent research indicates a long-term 
stagnation of the Swedish grain production during the 17th century. This 
stagnation occurred after a long period of rather moderate expansion. Studies of 
tithe deliveries in Swedish counties has shown that only three out of thirteen 
counties had a long term production expansion, and in one of these three 
counties the expansion ended as early as in the 1620s (Diagram 3 – Tithes of 
Swedish counties 1545–1680). Local and regional studies of harvest volumes 
confirm this picture of moderate expansion in the 16th and stagnation in the 17th 
centuries (Diagrams 4 – Harvests of the village of Ståthöga 1555–1754, and 
Diagram 5 – Grain harvests of seven manors 1649–1683). Not until the 18th 
century did grain production show any signs of renewed expansion (Diagrams 4, 
and Diagram 6 – The grain harvest of Sweden 1802–1820). Local studies in grain 
yield further support the assumption that the Swedish grain production 
stagnated in the 17th century. Most yield data from the 16th and 17th centuries 
show an apparent fall or relative stability (Diagram 7 – Yields at twelve manors 
1540-1685, and Diagram 8a-b – Linked production index 1540–1680). 

Most indicators thus confirm the view that the growing Swedish population 
of the 17th century must have been supported by grain imports. Both data from 
export/import and grain prices indicate a structural turnover in the 17th century. 
Due to lack of sources the change of the Swedish foreign trade is difficult to 
verify. However the change appears to have occurred during the later part of the 
17th century. Sweden then seems to move from a grain exporting to a grain 
importing country. Not until the 19th century does Sweden once again become a 
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net exporter of grain (Diagram 9 – Grain exports 1575–1650, Diagram 10 – 
Grain import to Sweden from Reval and Narva 1630–1690, and Diagram 11 – 
Swedish grain import 1720–1820). 

From the development of grain prices, it is possible to detect a similar kind of 
structural change in the 17th century. During this century a dominant trend 
towards higher grain prices is broken and turns into a slower or completely 
stagnant development (Diagram 12 – Grain prices of central east Sweden 1530–
1820). This might indicate that the expanding gap between grain production and 
population growth was met by an increase of grain imports. During the 18th 
century grain prices started to rise again. The expanding demand could no 
longer be met by imports only. During this century the Swedish economic 
discourse began, dominated by ideas of mercantilism and enlightenment, to 
demand an improvement of Sweden’s agrarian resources. Soon the state and the 
elite made efforts to stimulate agrarian reforms in order to increase productivity. 

The long-term trends appear to have followed a cyclical pattern. A long, 
mainly expansive, 16th century turned during the 17th century into relative stag-
nation of production and productivity. Thus, an early modern agrarian cycle 
from expansion to stagnation had reached its end. During the 18th century 
another cycle started, characterised by expansion and tendencies towards mod-
ernisation of the agrarian production. Thus, a modernising cycle had started. 

Climate, weather and harvest crises 
The connection between short-term climate change and weather fluctuations on 
the one hand and fluctuations of grain production on the other is easier to estab-
lish, and in many ways more obvious. We have supporting evidence of how 
unfavourable climate situations and bad weather have caused poor harvests and 
major famines. One of the most famous in the Baltic context is the great famine 
that struck large areas in the 1690s. This major famine coincided with an estab-
lished depression of the temperature curve. 

The result of the study indicates a short-term cyclical pattern where good and 
weak harvest years tend to group together. It seems normal with sequences of 
good or bad harvest years, sometimes with one or two deviating years within the 
interval. It was relatively unusual during longer periods for good and bad harvest 
to alternate from one year to the other. This pattern indicates that the climatic 
preconditions of harvests usually were stable to a certain extent over several 
years (Diagram 13 – General grain index, total investigated area (IA) 1540–1820, 
Table 1 – Weak and very weak index years, total IA 1550–1820, Diagram 14 – 
grain index of inner and outer IA, production indicators (harvests, tithes and 
yields) 1540–1820, Table 2 – Distribution of harvest years 1540–1820, Table 3 – 
Harvest failures and weak harvest years according to production indicators 
1550–1820 (total IA), Diagram 15 – Grain index of Sweden, trade indicators 
(prices and export/import)1540–1820, and Table 4 – Years of harvest failures, 
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weak harvests and intensified grain trade 1540–1820 (production and trade 
indicators, total IA). Thus, the influences from climate may not have been as 
arbitrary as we often believe when we try to understand the short-term fluctu-
ations of weather change. On the other hand, there is no reason to assume 
regular short-time cyclic patterns that might be explained by for instance regular 
occurrences of sunspots. On the contrary, the cycles appear to have been some-
what shorter in the latter part of the early modern period than in the intial part. 

The inner and outer SAs show basically parallel developments. The most 
important years of weak or good harvests can be detected in both series 
(Diagram 16 – Grain index of the inner research area 1540–1820, and Diagram 
17 – Grain index of the outer research area 1540–1820). There was a somewhat 
higher frequency of famine years in the inner SA than in the outer SA. During 
the 280-year long period under investigation 16 percent of the years have been 
identified as years of weak or very weak harvests of the inner SA and 14 percent 
of the outer SA (Table 5 – Weak and very weak index years of the inner and 
outer IA 1540–1820). This indicates that the smaller region had stronger harvest 
fluctuations than the larger region. In the larger region geographic variations 
improved the chances that bad harvests in one area could be balanced by good 
harvests in another. At the same time this difference indicates the smaller 
region’s dependency on external contacts. If only parts of the outer SA were 
struck by crop failure at the same time as crop failure struck the inner SA, there 
were good opportunities to counter the famine with supply from outside. 

It was a completely different situation when the crops failed on a large scale 
both in the inner and the outer SAs. This seems to have happened during 10 to 
21 years, or 4-8 percent of the years, between 1545 and 1820. Often, but not 
always, these crop failures appeared within a group of weaker harvest years. If 
that happened it drastically worsened the situation of the population (Table 5, 
and Table 6 – Weak and very weak harvest years 1540–1820). The risk of peak 
mortality increased many times during such extensive crop failures. 

There was a clear connection between mortality peaks and documented crop 
failures. Between 1630 and 1809 there were 21 years of clear surplus mortality 
(Diagram 18 – Baptised and buried in Sweden 1630–1809). If we broaden the 
studied region to cover all the Nordic countries and a part of northern Germany 
in the 18th century, the number of mortality peaks rises to 28 (Diagram 19 – 
Babtism/burial ratio of the Nordic countries and Prussian Pomerania 1700–
1809). No less than 21 of these 28 years coincided with documented crop failures 
or weak harvests (Table 7 – Surplus deaths and harvest failures of east-central 
Sweden 1630–1820). Thus, 75 percent of the years of peak mortality coincided 
with years of failed or weak crops. On the other hand it was far from all crop 
failures that caused peak mortality. Only 37 percent of the documented crop 
failures coincided with mortality peaks. 
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It was mainly the periods 1672–1719 and 1765–1809 that suffered from a 
relatively high frequency of crop failures, coinciding with surplus mortality. The 
periods 1630–1671 and 1720–1762 were less affected, but it is possible to detect a 
connection between climate regimes and mortality during these periods as well. 
Nevertheless, the development from lesser hardships 1630–1671 to harder times 
1672–1719 seems to have coincided with a period of gradually colder climate, 
and the turnover from the hardships of 1672–1719 to the lesser hardships of 
1720–1762 coincides reasonably well with the turn from ‘the coldest phase of the 
Little Ice Age’ to a warmer and milder phase in the middle of the 18th century. 

The relatively high correlation between surplus mortality and crop failures 
suggests that the climate factor played an important role behind demographic 
development. However, this causal chain was not direct and without mediating 
influences. Climate and weather were not always the primary causes of peak 
mortality. According to existing research, surplus mortality coincided not only 
with crop failures. In general epidemic diseases were the primary cause behind 
climate generated mortality peaks. However, there was a connection between to 
the food situation and the diseases. Two of the most dangerous diseases, typhoid 
fever and dysentery were closely connected to famines. The increase of other 
deadly diseases, such as the measles, were also, but often more indirectly, related 
to the availability of food. The severest disease of the early modern period, the 
plague, appears to have ravaged without obvious and regular connections to 
climate and harvests. 

Climate, harvests and society  
This study and previous research support the idea that climate has been an 
important variable behind historic change. This is obvious when we study short-
term harvest fluctuations, and their effects on, for instance, trade, grain prices, 
geographical mobility, diseases and mortality. However, there are also 
indications that the climate factor had some influence on more long-term struc-
tural changes as well. At a general European level the 17th century cold phase of 
the Little Ice Age might be one of several causal factors behind changes in grain 
trade and the slowdown of population growth. In Sweden we have similar 
indications that grain production stagnated, and grain trade was restructured. 
Although the Swedish population stagnation was later, to a large extent caused 
by other factors, mainly the plague of 1710–11, harvest failures were relatively 
frequent. Not least the major famine of the 1690s caused a major mortality 
surplus in large areas of northern Sweden, Finland and the Baltic provinces. 

From a climate perspective, the long-term cyclical movements in grain pro-
duction had its parallels in changes of climate regimes, i.e., climate changes 
lasting several decades. The expansive tendencies of population and grain pro-
duction during the so-called ‘long sixteenth century’ occurred during a period 
when the Little Ice Age climate was somewhat milder than the average of this 
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long-term climate epoch. On the other hand the tendencies towards stagnation 
of grain production in the 17th century occurred during a climate phase that has 
been called ‘the coldest phase of the Little Ice Age’. When the grain production, 
and the optimism concerning its possibilities, once again began to rise in the 18th 
century, the climate regime had once more turned into a milder phase. 

When it comes to the larger societal consequences it is admittedly difficult to 
isolate climate as a cause behind events and processes of history. The possible 
connection between climate regimes and parallel changes in agrarian production 
was of course indirect and mediated by a social, economic, political and cultural 
sphere of influences and causes. The chronologies of the climate regimes are so 
far somewhat vague in their contours, and ongoing research still seems to have 
to answer important questions concerning their causes. Furthermore, there still 
is a great deal of research to do within social and economic history, before we 
finally can establish the structural changes of grain production in Sweden during 
the early modern period. Geographic differences blur the picture, and make the 
hypothetical parallelism between climate regimes and grain cycles somewhat un-
clear. However, current research indicates that the climate factor should be an aspect 
to consider in analyses of the deeper causes behind social and economic changes. 

Climate explanations do appear now and then in demographic and agrarian 
economic analyses with historical perspectives. However, the role of climate 
behind subtler political, social, and cultural processes is rarely paid attention to. 
The obvious exceptions are those instances when bad harvests and famines cause 
social unrest and revolt, or when the outcome of battles and wars are supposed 
to have been affected by favourable or nasty weather conditions. 

Many indications suggest, though, that climate could have deep impacts on 
historic developments. The question is rarely discussed by the average historian, 
but is now and then raised by scholars. The enclosure movement in England, 
thus, has been interpreted in such a context. It has been suggested that the 
worsening climate conditions during the Little Ice Age resulted in increased 
efforts by society to improve the productivity of the agrarian economy.  

Furthermore, it is would be all too easy to consider the climate crises, crop 
failures and famines of the 1690s in connection to the great multinational wars 
only a few years later, especially the Great Nordic War. It is difficult, or even 
impossible, to establish a direct causal chain between the bad harvests, mortality 
peaks and demographic mobility of the late 1690s, and the northern monarchies’ 
preparations for war at the end of the 17th century, after a long period of relative 
peace.  

The suggestion might be bold, but it seems reasonable to give some weight to 
the climate factor within such complex succession of historic events as well. The 
climate and its social consequences have affected the destinies of states and 
dynasties throughout history, not least when it comes to social access and 
distribution of common resources. It might as well have affected the power 
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elites’ evaluations of their opportunities and possibilities of action under given 
historic circumstances. Thus, climate might become a sufficient condition 
behind a political decision to go to war. 
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Projektet ”Förmoderna kustmiljöer” handlar om samspelet mellan 
kustmiljöernas förändring och människornas liv huvudsakligen under 
de senaste 1 500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot 
samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mel-
lan människa och miljö. Kustens resurser bildar en fond mot 
vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, strategier 
och tänkande. Naturens utmaning möter människors kamp och 
anpassning, och i den processen skapas landskap och miljöer. 
Förändringarna är ofta smygande, nästan omärkligt gradvisa, 
men ibland också kortsiktiga, tillfälliga och dramatiska. Projektet 
strävar efter att belysa utvecklingen ur båda dessa tidsperspektiv, 
i ett försök att se historiens riktning, upptäcka brytpunkter och 
eventuella ”systemskiften”. 
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