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Maritima duréer
LÅNGTIDSSTRUKTURER I ETT KUSTLANDSKAP

Johan Rönnby1

This text deals with the interaction between people and the maritime landscape
in a long-term perspective. How can one describe and argue for the ocean’s
and the maritime environment’s specific cultural and social influence and still
avoid the trap of environmental determinism? This article, based on archaeological and historical material from the Swedish Baltic Sea coast, describes three
long-term structures regarding the relationship between humans and the sea.
These ’maritime durées’, which the author suggests almost all inhabitants in
the studied area have had in common during a very long time period, are concerned with the exploitation of marine resources, seafaring and the persistent
mental presence of the sea. Finally, these structures are discussed in relation to
more short-term structures such as changing historical circumstances and the
possibilities for people to choose various strategies.1

1

Texten är en omarbetad och utökad version av en tidigare publicerad artikel på engelska (Rönnby
2007).
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Dela ett maritimt landskap
På sin reträtt norrut passerade den stora landisen Mellan
sverige för knappt 12 000 år sedan. Efter att ha varit täckt
av ett kilometertjockt istäcke i många årtusenden så var
berggrunden djupt nedtryckt (Risberg 1991). Landhöj
ningen var dock mycket kraftig den första tiden efter av
smältningen, och ett vidsträckt skärgårdslandskap började
snart höja sig upp ur havet. Längst ut, mer än 200 kilo
meter från den dåvarande kustlinjen, låg små vindpinade
och nakna granithällar – flitigt besökta av måsar och sälar.
På större öar började oxel, tall och björk få fäste, och i den
inre skärgården spred sig en tät lövskog. Snart började även
de första människorna besöka och slå sig ner i detta nya
marint präglade landskap.
Nytt land som kommer upp ur havet och successivt
koloniseras av växter och djur är en process som pågått
längs Östersjökusten fram till idag. Landhöjningen går
långsammare och långsammare men är fortfarande cirka
en centimeter per år i Stockholmsområdet. På ett sätt
innebär detta självklart att kusten är ett i högsta grad
föränderligt landskap. De första små kobbarna är idag
bergstoppar på 100 meters höjd flera landmil från kusten
och dagens strandlinje. Men denna ständiga landhöjning
och landskapsförändring leder paradoxalt nog också till
en slags kontinuitet. Beger man sig österut, till dagens
ytterskärgård, möts man fortfarande av ett nyfött land
skap som mycket liknar det som de första stenåldersjägarna
mötte. Den föränderliga svenska Östersjöskärgården
har därför erbjudit likartade villkor för mänsklig sys
selsättning under mycket lång tid. De olika kustbefolk
ningarna som under nästan 10 000 år bott i detta område
har delat ett mycket likartat fysiskt marint skärgårds
landskap.
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Har det faktum att man under årtusenden levat vid havet
och verkat på en ”maritim scen” betytt något speciellt? Vad
innebär en marin miljö och ett ständigt närvarande hav för
människors funktionella, kulturella och sociala strategier i
ett långtidsperspektiv (jfr van de Noort 2011; Ford 2011)?

En klassisk fråga
Hur de fysiska förutsättningarna och den omgivande
miljön påverkat samhället och kulturen är något som har
diskuterats av filosofer och forskare sedan antiken. Det är
naturligtvis den typen av frågeställning som vi aldrig kan
lösa slutgiltigt på ett rationellt och empiriskt vetenskap
ligt sätt. Men vad vi kan göra är att försöka belysa frågan
på olika och nya sätt och genom det bidra till en bredare
förståelse. Att studera och diskutera förhållandet mellan
människor och havet utifrån de fysiska spår och lämningar
kustborna lämnat efter sig under en mycket lång tid är då
ett marinarkeologiskt sätt att delta i denna debatt. Det är
också syftet med denna artikel.
Redan under femte århundradet före Kristi födelse finns
texter av Hippokrates som för fram teorier om hur den
omgivande miljön formar människor och samhällen på
olika sätt. Till exempel sägs att ett hårt och krävande kli
mat skapar fysiskt starka och företagsamma människor.
Liknande tankar om klimatet betydelse finns också hos
till exempel Platon och andra klassiska författare (Am
björnsson & Elzinga 1987: 100–101). Dessa tidiga diskus
sioner fokuserar ofta på förhållandet mellan miljö och vari
erande fysiska attribut hos olika nationaliteter. Men i vissa
fall handlar det även om hur geografi och klimat påverkar
kulturella vanor och samhällsorganisationen. Ett välkänt
exempel på detta är Herodotos historiebok från år 440 f. Kr.
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De antika förenklade och ibland ganska bisarra idéerna
om miljöns relation till människor och samhällen fördes
under medeltiden vidare av filosofer och religiösa tänkare.
En av de mest kända teorierna om detta återfinns lite senare
hos den franska upplysningstänkaren Montesquieu (1689–
1755). Hans idéer om hur olika typer av klimat påverkar
människors egenskaper och bestämmer möjligheterna att
utveckla olika kulturer är till stor del en fortsättning på
den klassiska diskussionen. Intressant är dock även hans
uppfattning om de geografiska faktorernas betydelse. Han
nämner bland annat hur Englands politiska och ekono
miska förhållanden är ett direkt resultat av den nära kopp
lingen till havet och vattenförbindelser (Liedman 1991: 131).
En klassisk modern studie som handlar både om histo
ria, miljö och havet är Ferdinand Braudels (1997) Medel
havet och Medelhavsvärlden på Filip II:s tid. Han beskriver
där tre nivåer av mänsklig historia. För det första omtalar
han de långsamma, av själva naturen påverkade sega och
långa strukturerna (les longues durées). Han nämner vidare
en annan mer cyklisk tid (les conjunctures), bestämd av
teknologiska förändringar, vetenskap och samhällets orga
nisationsformer. Till slut tar han upp händelsehistorien (les
événements), karaktäriserad av snabba politiska och militära
förändringar (för mer om duréer, annaleshistoria och även
Marc Blochs och Lucien Febvres betydelse, se t.ex. Burke
1992; Sörlin 1991: 21–22).
Braudels bok är en vacker och inspirerande beskrivning
av långtidshistoria kring och på havet. Den första delen av
boken beskriver den fysiska geografin vid Medelhavet som
begränsar men också skapar möjligheter för mänsklig ut
veckling. En ofta diskuterad fråga i relation till Braudels
studie är hur han egentligen såg på sambandet mellan land
skapet och de långa strukturerna kontra konjunkturerna
och den snabba händelsehistorien. I Braudels perspektiv
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verkar tonvikten ligga på de långa perspektiven. De snabbt
föränderliga historiska skeendena är bara vågor på havets
yta som trots stundens dramatik snabbt försvinner när stor
men är över (för en arkeologisk diskussion om Braudel, se
t.ex. Bintliff 1991: 6–8 och 1995, och i ett specifikt maritimt
sammanhang, Staniforth 1997).

Geografi, ekologi och miljömedvetande
Forskning som handlar om relationen mellan människan
och det omgivande landskapet återfinns inom en rad olika
vetenskapliga inriktningar som har påverkat varandra,
både direkt och indirekt (se till exempel Hornborg 2004;
Glaeser 1999: 319–331; Sörlin 1991). En disciplin där den fy
siska miljöns inverkan på människors sociala och kulturella
strukturer har spelat en stor roll för många förklaringar är
naturligtvis geografi (Worster 1997: 150–151).
Den fysiska omgivningens betydelse för människors och
andra organismers beteende var en utgångspunkt vid äm
nets tillblivelse under 1800-talets första hälft. Utifrån en tro
på omgivningens stora förklaringskraft var därför självklart
karteringar av och kunskaper om naturmiljön viktig.
Naturdeterministiska förklaringsmodeller hittar man
tidigt hos ämnets klassiska namn som Alexander von
Humboldt (1769–1859) och Karl Ritter (1779–1859). Även
sekelskiftets stora geograf Friedrich Ratzel (1844–1904)
präglades av en naturdeterministisk syn, även om han
– när det gällde människor och samhälle – också före
språkade att man tog hänsyn till kulturella förhållanden
och historisk utveckling. En alternativ syn i förhållande
till naturdeterminismen inom geografin, så kallad possibi
lism, företräddes av den franska geografen Paul Vidal de la
Blache (1845–1918). Han betonade den ömsesidiga påverkan
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mellan naturen och människan. I perspektivet ingick också
uppfattningen att naturen utgjorde en slags referensram
inom vilken människan verkade och agerade (Rubenstein
2002: 19; Östman 1985: 39–43).
Ett vetenskapligt ämne som har som huvudsyfte att
just studera samspelet mellan organismer och deras miljö
är ekologin. De flesta ekologiska studier har gjorts och görs
på icke-mänskligt material och behandlar växters och djurs
relationer till deras livsmiljö. Emellertid har det länge också
funnits ett samband mellan ekologiska och sociala histor
iska förklaringar. Teorier och observationer om naturen har
påverkat de kulturella förklaringarna. Men också det om
vända förekommer – analogier från den mänskliga världen
har använts för att förklara funktioner och mönster i na
turen (för en översikt om detta se Worster 1997, och inom
arkeologin Rönnby 2006).
Uttrycket ekologi myntades år 1866 av tysken Ernst
Haeckel som var lärjunge till Charles Darwin. Darwins
idéer om evolution och konkurrens har starkt påverkat
disciplinen fram till vår tid (Worster 1997: 49–149). Under
1900-talet kombinerades de flesta akademiska studier med
ekologiska inslag också med funktionalistiska och ekono
miska idéer. Levande organismer beskrevs ofta som delar
av mer eller mindre komplicerade ekosystem i form av livs
miljöer och nischer. Arter och system utvecklades genom
evolutionen, påverkade varandra och tävlade om utrym
met och överlevnad.
Kärnvapen, miljöförstöring, överbefolkning och en
snabb utrotning av växt- och djurarter har gjort att vi idag
blivit allt mer medvetna om hur bräcklig vår jord egent
ligen är och den roll vi själva spelar i utvecklingen. Detta
har inneburit att miljöstudier också fått en allt starkare
moralisk och etisk dimension. Ekologiska problemställ
ningar och att studera samspelet mellan människa och
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miljö är inte längre bara en vetenskaplig kartläggning och
beskrivning av olika fenomen. Vår egen roll i samspelet
med naturen är en fråga förknippad med hela vår framtida
existens på jorden.

Arkeologin, miljön och landskapet
När den arkeologiska vetenskapen började formera sig i mit
ten av 1800-talet låg tyngdpunkten i ämnet på studier av
artefakter och deras kronologi. Perspektiv som man med lite
god vilja kan kalla för landskapsorienterade fanns dock rep
resenterade redan under denna tid. Zoologiprofessorn Sven
Nilsson (1787–1883) intresserade sig för forntida livsmönster
och överlevnadsstrategier. Han använde sig bland annat av
etnografiska paralleller för att sluta sig till hur olika föremål
användes till jakt och fiske under stenåldern. Dansken Jens
Jacob Asmussen Worsaae tog hänsyn till olika miljöfaktorer
och samarbetade mångvetenskapligt med såväl geologer
som biologer vid undersökningar av mesolitiska kökken
möddingar år 1848 (Nilsson 1868; Trigger 1993: 103–105).
Som en följd av samtida funktionalistiska och eko
nomiska teorier förändrades arkeologin under första hal
van av 1900-talet från att vara en artefaktvetenskap till en
disciplin som också var intresserad av befolkningsfrågor
och bosättningsmönster. Grahame Clarks undersökning
av den mesolitiska kustbosättningen Star Carr i slutet av
1940- och början av 1950-talet är ett tidigt exempel på detta.
Stora ansträngningar lades ned på att förstå den komplexa
maritima miljön och den speciella ekologiska nisch som
stenålderjägarna hade verkat i (Clark 1954).
Under 1960-talet blev ett miljöperspektiv också det
ledande teoretiska perspektivet inom disciplinen. Männi
skans kultur och dess produkter sågs, enligt en ofta citerad
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mening, som ”mans’s extrasomatic means of adaptions”
(Binford 1962). Inom den så kallade New Archaeology el
ler processuella arkeologin ansågs det utifrån detta finnas en
möjlighet att förstå nästan alla komponenter i den förhistor
iska människans samhällen genom moderna naturveten
skapliga analyser av den forntida miljön.
De dock ofta ganska förutsägbara och mekaniska resul
taten av dessa analyser blev i början av 1980-talet hårt kriti
serade av vad som kom att kallas för postprocessuell arkeo
logi (se t.ex. Johnson 1999). Det påpekades hur svårt det är
med generella tolkningar och tvärkulturella lagar när de
gäller mänskligt och socialt handlande. Istället framhöll
man snarast att vad historien lär oss är hur olika och vari
erande sociala, kulturella och ekonomiska strukturer kan
vara, fast den omgivande miljön är likartad (se Shanks &
Tilley 1987: 137–185; Olsen 1997: 137–144; Preucel & Hod
der 1996: 23–35).
Denna postprocessuella varning för ekologisk deter
minism är relevant och måste beaktas. Samtidigt bör det
vara självklart att människor som bor i en speciell miljö un
der specifika förutsättningar kommer att påverkas av detta
förhållande. Finns det då i så fall också vissa gemensamma
nämnare eller strukturer knutna till den marina miljön,
som människor vid en viss kust har haft gemensamt över
tiden? Ett arkeologiskt långtidsperspektiv antyder att det
finns sådana ”maritima duréer” när det gäller de männi
skor som bott vid svenska ostkusten.

Maritim durée 1: Maritimt näringsfång
FISKE OCH FÅNGST
När det gäller det praktiska och dagliga livet måste marina
resurser ha varit en viktig del av försörjningen för i princip
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alla som bott vid kusten. Ur ett långtidsperspektiv står det
också klart att vissa tekniska lösningar och praktiska strate
gier för att nyttja havet varit mycket likartade under långa
tidsperioder. Insamling av havets resurser i form av bland
annat fiske och jakt på säl är aktiviteter som är möjliga att
identifiera i det arkeologiska materialet längs den svenska
ostkusten sedan årtusenden tillbaka.
Landhöjningen efter istiden hade för cirka 10 000 år
sedan skapat en liten, vindpinad skärgård längs det som i
dag är Mellansveriges östkust. Det var ett arktiskt land
skap med ett djur- och växtliv som påminde om hur det
är på till exempel Svalbard i dag. Vid 8000 f. Kr. låg
kustlinjen på en nivå motsvarande ungefär 75 meter över
havet. Slagen kvarts från redskapstillverkning visar att
människor vid denna tidpunkt regelbundet hade bör
jat besöka området. Längs de sandiga stränderna sökte
man skydd för vinden bakom slipade urbergsknallar och
moränblock.
Mellan det som senare skulle bli halvön Södertörn
och fastlandskusten i väster skapades nu ett vidsträckt
skärgårdslandskap (dagens Mälarmården och Kolmården)
som måste ha varit ett mycket gynnsamt område för säl
(figur 1). Förutom exceptionella möjligheter till sälfångst
var också fiske i små laguner och vikar, fågeljakt och ägg
insamling möjliga näringsfång i denna rika maritima miljö.
Arkeologiska inventeringar har upptäckt hundratals små
lägerplatser. Vissa fynd tyder på en mer omfattande och
avancerad verktygstillverkning från kvarts. Detta är kanske
ett tecken på att vissa av lägren och jaktstationerna började
bli mer permanenta boplatser (Åkerlund et al. 1996; Petters
son & Wikell 1996; Åkerlund 1996).
Från den neolitiska tiden (i Mellansverige cirka 4200–
1800 f. Kr.) så är lämningarna efter mänskliga bosättnin
gar längs Östersjöns ostkust talrika. Under perioden spred
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keramiska populationen som förefaller att ske cirka 2800
f. Kr. (Björck 2003).
TOMTNINGAR

Figur 1 Karta över Östersjön med Södertörn och Landsort förstorade. Teckning: Jon Adams.

sig nya försörjningsvanor i form av djurhållning och tidigt
jordbruk norrut. Längs kusten fortsatte dock en ekonomi
som byggde på marin fångst att dominera. Ett nytt inslag
vid kusten är dock användandet av keramik av en typ som
kallas för gropkeramik på grund av den typiska dekoren.
Kända kustnära gropkeramiska boplatser är till exempel
Fagervik vid Bråviken, Korsnäs i Grödinge, Stora Vika i
Sorunda och Ajvide på Gotland (Larsson, Olsson & Bi
wall 1997).
Boplatserna varierade i storlek men många verkar bestått
av små ”byar” om 15–20 personer. Typiska lägen är inne i
skyddade vikar. Både artefakter och analyser av benmate
rial visar tydligt på det starka marina inslaget i närings
fånget. Säl var det viktigaste bytet och det har föreslagits
att de neolitiska människorna i detta område ibland varit så
effektiva att de rent av kan ha överexploaterat denna resurs.
Det skulle i så fall kunna förklara den nedgång av den grop
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Ett intressant jämförelsematerial med stenåldersjägarnas
lämningar är de mer än 4 000 år yngre så kallade tomt
ningarna i skärgården. ”Tomtning” är en benämning
på mycket enkla strandnära byggnader på öarna ute i
skärgården. De består idag ofta bara av en enkel stenkrets
med en röjd yta i mitten. Topografiskt är de ofta strategiskt
placerade med en god överblick och med närhet till fångst
platser. Det finns vanligtvis även ett rumsligt samband med
andra typer av arkeologiska skärgårdslämningar som nät
torkningsplatser, stenlabyrinter, bodar, bryggor och båthus
(Norman 1993, 1995).
Arkeologiska undersökningar visar att vissa av dessa
byggnader uppfördes och användes under järnåldern, men
det är känt att de också använts långt fram i historiskt tid
som övernattningsplatser för skärfiskare. Även om själva
platsen för dem ofta sammanfaller så förefaller de äldre vara
mer friliggande och placerade något högre upp i terrän
gen följande tidigare havsnivåer. Under medeltiden lades
tomtningar och bodar ofta så att de bildade fiskeläger. De
byggdes då relativt tätt ihop kring en lämplig vik eller upp
dragningsplats. En orsak bakom denna förändring och ex
pansion är troligen att kronan och de nya städerna längs
kusten började utnyttja skärgården som en resurs under
medeltiden (jfr Mogren 2000: 200–217).
På ön Landsort i Stockholms södra skärgård har ett
antal tomtningar från järnåldern undersökts (Landin &
Rönnby 2002, Rönnby 2003). Vid en liten vik med nam
net Själkroka (”själ” i skärgården är för övrigt en vanlig
benämning på säl) har en arkeologisk utgrävning av en av
dessa tomtningar utförts. Lämningen visade sig vara rester
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Johan Rönnby

Figur 2 Utgrävning av vikingatida tomtning vid Saltmarsklinten, Landsort. Foto: Johan Rönnby.
TJOP TJOP!
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av en enkel byggnad, byggd av tre kallmurade väggar i di
rekt anslutning till en bergvägg. En härd mitt i anläggnin
gen visar att grunden fungerat som bostad och inte enbart
varit en förrådsbod. Fyndmaterialet var relativt blygsamt
och inskränkte sig till några brynstenar samt fragment av
eldslagningsflinta. Två 14C-prover indikerar en datering
till vikingatiden (cirka 800–1000 e. Kr).
Själkrokatomtningens läge är mycket väl valt i lä för de
flesta vindar. I och med landhöjningen har tomtningen
kommit att ligga ett hundratal meter från vattnet, men
tidigare måste vattnet ha gått upp nordost om tomtningen
och bildat en liten vik här. Tomtningen låg då i mer el
ler mindre direkt anslutning till strandkanten där en båt
kunde dras upp. Fosfatanalysen samt kolfynd i sluttningen
indikerar att hela den lilla dalgången var utnyttjad som ak
tivitetsyta – kanske för sälslakt och fiskrensning. Knappt
hundra meter norr och väster om den lilla skyddade dälden
så hade man emellertid öppna havet med sälklippor, och
på vintern förmodligen också iskanten ut mot fritt djupt
vatten.
Kanske användes platsen bland annat under det kalla
halvåret som övernattningsställe vid jakt på säl vid is
kanten. Väggstenarna var i så fall till för att bära upp ett
lågt tak av trä, torv eller mossa som isolerade mot kylan.
Att sådana byggnader kan ge gott skydd till och med för
övervintring i ett arktiskt klimat finns historiska exempel
på (se till exempel Chochorowski & Jasinski 1990). Det
kan självklart också vara så att tomtningen användes som
logi under andra delar av året, och för annan typ av fångst
– till exempel fågeljakt, fiske och ägginsamling. Den vik
tigaste funktionen var kanske att fungera som ett gömställe
och väntplats vid överraskningsjakt på säl. Det skyddade
läget, men ändå närheten till fångstplatser och öppet vat
ten, måste ha varit idealiskt för just detta.
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På ön Landort finns ytterligare en handfull lämningar
av samma typ som den vid Själkroka som också är daterade
till samma tid (figur 2). Möjligtvis var det vikingatidens
storgårdar inne på Södertörn som stod bakom denna verk
samhet i den yttre skärgården. Kanske var det då små grup
per av arbetskarlar och trälar utsända på jakt och insamling i
skärgården som övernattande och tog skydd i de enkla jakt
kojorna på bland annat Landsort. Detta marina näringsfång
bör då ha varit ett betydligt större bidrag till den dagliga
livsmedelsförsörjningen under järnåldern än vad som van
ligen brukar antas gällande vikingatidens gårdsekonomi.
Tomtningar är en både talrik och spridd fornlämnings
typ i skärgården. Förmodligen finns därför skäl att tro
att användningen av tomtningar också kan rymma andra
typer av aktiviteter än organiserad fångst. Kanske kunde
de fungera som rastplatser för människor som levde utan
för det vanliga samhället – som skydd för speciella indi
vider eller grupper som hade behov av att gömma sig eller
dra sig undan (se Törnqvist 2013a & b)?
JAKTMETODER
Säljakt har bedrivits intensivt längs svenska Östersjökusten
fram till våra dagar. En gammal jaktmetod som fortfarande
var vanlig på 1920-talet var fählan (figur 3) Speciellt van
lig var den i Bottniska viken, men metoden är även känd
från till exempel Runö i dagens Estland. Jakten utfördes
av en grupp på tre till fem män under vårvintern när isen
fortfarande var tjock nog att gå på. Med en specialdesignad
båt som gick att dra över isen tillbringade de upp till fem
veckor ute i skärgården och jagade säl längs kanten av det
öppna vattnet (se Klein 1924 där även andra ålderdomliga
jaktmetoder på säl beskrivs).
Nät, krok och klubba var under äldre historisk tid van
liga metoder för att fånga säl. Införandet av skjutvapen
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Figur 3 Grupp av säljägare under fählan på 1920-talet. Foto från Runö, Estland (Klein 1924).

gjorde naturligtvis jakten mycket enklare, men gamla
metoder var ibland fortfarande bäst (figur 4). I en gammal
dokumentärfilm från ön Harstena i Östergötlands skärgård
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från år 1947 har filmaren lyckats fånga en våldsam jakt
scen. Filmen börjar med att en grupp om cirka tio män
kommer roende långsamt och försiktigt mot ett skär där
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upp på klippan. Beväpnade med träklubbor hoppar se
dan männen snabbt iland och springer i full fart över ön.
Sälarna blir överrumplade av det plötsliga angreppet, och
endast ett fåtal hinner ner i vattnet innan jägarna är över
dem med sina påkar och klubbar ihjäl dem (Kulturarv
Östergötland 2010).
Om en grupp av mesolitiska stenåldersjägare skulle ha
bevittnat denna maritima dramatik skulle de nog känt igen
det mesta och inte haft något problem att delta i arbetet.
De vikingatida arbetskarlarna vid Själkroka skulle kanske
rent av kunna ge de moderna Harstenaborna lite råd om
hur man bygger en tomtning på baksidan av ön som göm
ställe för att kunna överraska sälarna utan att behöva smyga
sig på dem med båt.

Maritima duréer 2: Sjöfart
UPPTÄCKTER OCH KONTAKTER

Figur 4 Säljägare från Runö, Estland, på 1920-talet (Klein 1924).

ett stort antal sälar vilar i solen på utsidan av ön. Jägarna
närmar sig tyst bakifrån, ror försiktigt och försöker hålla
sig utom synhåll från sälarna. När de har ett tiotal meter
kvar fram till ön sätter de dock högsta fart med båten rakt
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Att leva nära vatten innebär ett speciellt förhållande av
seende kontakter och kommunikation (jfr Westerdahl
1992). Vatten kan förena människor och samhällen med
varandra. Utbyte, handel och influenser från utländska
områden är därför ofta en del av kustnära kulturer. Men
detta gäller inte alltid, vatteny tor kan också vara avskil
jande. Havet och närheten till det utifrån kommande kan
också vara ett hot, något som skrämmer. Transporter över
vatten kan underlätta utforskningen av nya områden. Vi vet
inte varifrån de första mesolitiska pionjärerna som kolonis
erade ostkustens skärgård kom. Avståndet till fastlandet i
väster var fortfarande under denna tid mer än 130 kilometer.
Kanske följde man skärgårdens nya öar österut (Åkerlund
et al. 1996). En annan möjlighet är att de faktiskt kom
från den östra sidan av Östersjön. Var de tidiga maritima
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upptäcktsresandena sjöfarare som kom över havet för bät
tre jakt eller bara av nyfikenhet?
Som nämnts ovan så var de gropkeramiska bosättnin
garna under neolitikum i hög grad kustbundna (Lars
son, Olsson & Biwall 1997). Platserna man valde att slå sig
ned på låg strategiskt till i skärgården från kommunika
tionssynpunkt. Bosättningsmönstret visar också hur de
var placerade i grupper med tommare områden emellan.
Kanske är detta en indikation på att släkter eller klaner ut
nyttjade speciella resursområden. Att hålla kontakt med
grannarna var dock inget större problem. Avståndet mel
lan ”stamterritorierna” var inte längre än vad man kan
paddla på en dag med en modern kajak, cirka 30 kilo
meter (Atterberg 2001). Den likartade dekoren på kärlen
och fynd av bland annat sydskandinavisk flinta och dekore
rade lerfiguriner visar dessutom inte bara på närkontakter
utan på att man hade förbindelser runt hela Östersjön.
Det finns inga fynd som visar på vilken typ av båtar den
äldre stenålderns sjömän använde. Men utifrån redskaps
teknologi och tillgängliga material är det troligt att de första
mesolitiska pionjärerna använde skinnbåtar som påminde
om inuiternas traditionella kajaker och umiaker. De äldsta
fynden av stockbåtar i Skandinavien går tillbaka till 6000
f. Kr. Det är möjligt att den yngre stenålderns människor
använde utriggade stockbåtar liknande dem som fortfar
ande används i till exempel Indiska oceanen. De fungerar
utmärkt för längre transporter och resor över öppet vatten.
Rekonstruktioner av sådana havskanoter har gjorts på Got
land och experimentella färder med dessa har visat att grop
keramiker från den kända Ajvideboplatsen skulle kunna
ha nått det svenska fastlandet på bara sex till åtta timmar
(Burenhult 1979). Att besöka släktingar i södra Skandina
vien skulle då bara ha tagit cirka en vecka av havsresande.
De gropkeramiska kärlen har ofta en spetsig botten som
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påminner lite om Medelhavets amforor. Är de kanske (lik
som amfororna?) speciellt utformade för att passa för resor
och lagring ombord på en båt?
Någon gång runt 2000 f. Kr. börjar de första brons
föremålen dyka upp i Norden. Vid denna tid skedde en kli
matförändring och det blev kallare och fuktigare. Landhöj
ningen skapade kontinuerligt ny mark och många gamla
vikars och fjärdars bottnar hade förvandlats till lerjord och
våtmarker där det växte al och björk. Här på strandängarna
betade boskap och vid bosättningarna högre upp på morän
marken låg små odlingar med korn, vete och lin (Karlsson
et al. 1998: 18–22). Vattnet vid den här tiden var i Stock
holmstrakten fortfarande cirka 20 meter högre än idag. På
släta klipphällar i anslutning till de dåvarande havsvikarna
gjorde bronsålderns människor hällristningar. Motiven be
stod av skålgropar, djur och människor, men de utan tvekan
vanligaste bilderna föreställde båtar – långa kanotliknande
fartyg med en hög akter och för. Vid några av ristningsloka
lerna, till exempel vid Himmelstalund i Östergötland, vid
Gamlebyviken i Tjust och utanför dagens Enköping, har
det påträffats hundratals figurer spridda över flera ytor.
Andra platser, till exempel de fem kända hällristningsloka
lerna på Södertörn söder om Stockholm, tycks vara mindre
och mer lokala till sin karaktär. Trots skillnaden i storlek
så har lokalerna en sak gemensamt, nämligen att de låg vid
vattnet och bör ha varit goda hamnar och landningsplatser
(se Kinberg 1998).
Kanske var det via dessa hällristningsplatser som det
importerade bronset fördes in (jfr Larsson 1995)? Brons
tycks ha varit kopplat till religion och kult, men också till
makt och kontroll i bronsålderns samhälle. Var platserna
för hällristningarna en slags kommunikationscentra, sam
lingsplatser dit främmande skepp anlände vid vissa tider?
Kontroll av ”ristningshamnarna” betydde då förmodligen
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en mycket speciell maktställning i samhället. Att långdis
tansförbindelser över vatten förekom under bronsåldern
framgår också av keramikfynd från denna period. En in
tressant plats i detta avseende är Otterböte på Kökar i den
åländska skärgården. Vid utgrävningar har här påträffats
en stor mängd keramik från vad som idag är Polen (Gustav
son 1997). Transporter av denna typ av last över det öppna
havet är ett tidigt exempel på hur vattnet i Östersjön har
knutit regioner runt havet samman.
MARITIMA VIKINGAR
Den sista perioden av den skandinaviska järnåldern brukar
kallas för vikingatid (traditionellt daterad mellan 800 och
1050 e. Kr.). Även om hela konceptet med vikingar i stor ut
sträckning är en nationalromantisk konstruktion, så råder
det ingen tvekan om att det under denna period bedrevs en
omfattande sjöfart (se Edberg 2002). Under vikingatiden
saknades fortfarande i större delen av Norden en central led
ning i form av en stat eller ett rike. Istället var det ett sam
hälle beroende av starka ”hövdingar” och släkter – ett maf
fialiknande samhälle där makt verkställdes genom hot om
våld och våld i sig. Allianser ingicks och bröts. I detta sam
hälle spelade sjöfart och transporter över vatten en viktig roll
både ekonomiskt och socialt. Den typiska stormansgården
från slutet av järnåldern var på ostkusten belägen i anslut
ning till de forna havsvikarna och de torrlagda gamla fjärd
arna där de bästa jordbruksmarkerna fanns. Nära gården
gravlades de döda under hög på gårdens eget gravfält. Även
om ekonomin var agrar i huvudsak så var aldrig havet med
dess möjligheter till fångst och transporter långt borta.
Längs Östersjöns kust fanns under vikingatiden ett
stort antal hamnar. Studier med hjälp av ortnamn, topo
grafiska kriterier, fornminnen och fosfatanalyser på fram
förallt Gotland, men även på fastlandet, har visat hur tal
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rika de var (Carlsson 1999). Vid dessa hamnar förvarades
bruksbåtar som bland annat kanske användes för fiske och
säljakt på platser som Landsort och Själkroka. Många av de
små klinkbyggda båtarna med sina fällbara råsegelriggade
master (se Larsson 1995) kunde nog lyftas upp på land eller
förtöjas i en enkelt byggd landningsplats mellan rader av
stenar, en så kallad båtlänning. De långa smala vikingatida
krigsskeppen eller de tyngre ”knarrarna”, kända från till
exempel de danska fynden i Skuldelev, krävde dock mer
permanenta och stabilt uppbyggda hamnkonstruktioner.
Även längs Östersjökusten bör det ha förekommit båthus
och uppläggningsplatser för vintern i större utsträckning
än vad som idag är känt. Längs Norges kust har ett stort
antal sådana naust från vikingatiden hittats.
Att korsa Östersjön och färdas längs de ryska floderna
eller fara västerut till England eller Irland och komma till
baka med guld och byte var ett sätt att uppnå status eller att
förstärka en redan stark position. Men långt alla utfärder
handlade om vikingatåg och tillägnelse genom plundring.
Under vikingatiden började också Norden dras in i nya
ekonomiska system för handel och långväga utbyte av va
ror. Organiserade hamnplatser med drag av tätorter börjar
också förekomma runt Östersjön i slutet av vikingatiden.
Kontrollen av dessa var en angelägenhet för lokala makt
havare med ambitioner.
Ett exempel på en sådan ”protostad” är Birka, belägen
på Björkö i dagens Mälaren. Lokala produkter fördes med
småbåtar eller över isen till den ur vattenkommunikation
strategiskt placerade staden. Hit kom också skepp från hela
norra Europa medförande varor och föremål. Hamnar med
främmande besökare är också potentiella mötesplatser för
idéer och nya ideologier. Bremerbiskopen Ansgar tog sig
efter en farlig sjöresa, med plundrande pirater och svår
navigation, till det fjärran hedniska Birka. Hans mission
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blev på kort sikt inte särskilt lyckad, men verksamheten i
sjöstaden på Björkö förebådade på flera sätt den förändring
som skulle slå igenom några århundraden senare.
MARITIMA MÖTESPLATSER
Under 1100-talet etableras en rad nya städer längs den sven
ska ostkusten, det handlar bland annat om Kalmar, Visby,
Västervik, Söderköping, Nyköping och Stockholm. Några
av dem var förmodligen handelsplatser eller stormansgods
redan under vikingatiden, men det är nu de förvandlas till
mer organiserade städer. Upprättandet av dessa nya tätorter
var förmodligen en del av den nya statsmaktens strävan
efter kontroll och ekonomisk vinst. De är alla placerade
på kommunikationsmässigt strategiska platser. Flertalet av
dem låg vid havsvikar med möjlighet till kontakter med
såväl havet som inlandet genom åar, sjöar och vattendrag.
Till dessa nya maritima centra började snart främmande
handelsmän regelbundet anlända. Ett viktigt inslag blev
i vissa av dem tyska handelsmän som med tiden organis
erade sig i Hansan. Med de nya tyska koggarna kom varor
men också nya idéer om hur man bland annat gör affärer.
Förutom större centrala hamnar så har det parallellt
med dem självfallet också funnits mindre hamnar, enklare
landningsplatser och naturhamnar. De är inte alltid lika
tydliga i det arkeologiska materialet men har förmodligen
även de många gånger varit viktiga platser för sjöfarten och
för utbyte och interaktion mellan människor. Ett intressant
exempel på en sådan plats ligger utanför Herrhamra i södra
Stockholms skärgård. Idag är allt lugnt och ödsligt på
denna plats, men för inte alltför länge sedan var detta en
av de mest välbesökta naturhamnarna i södra skärgården.
Från 1800-talet finns ögonvittnesskildringar av hur ett fyr
tiotal stora segelfartyg – briggar, skonare och fullriggare
– från hela norra Europa kunde ligga här och vänta på
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gynnsam vind (Öberg 1988: 75; Roque 1998). Att ligga för
ankar kunde förr i tiden vara farligt om en storm plötsligt
blåste upp och man inte hade tid att lägga om sina an
kare. Inte mindre än nio skeppsvrak har vid undervattens
inventering hittats på denna plats (Roque 1998).
På grannön Ulfskär, som idag kallas Krogen, låg också
en sjömanskrog. Eftersom väntetiden för gynnsam vind
ibland kunde röra sig om flera veckor så var krogen en flitigt
utnyttjad mötesplats för de olika besättningarna och även
för de lokala invånarna. Dessa intensiva mångkulturella
möten kan idag utläsas i det arkeologiska fyndmaterialet
på havsbottnen runt ön. Massor av flaskor, porslin, keramik
och lerpipor ligger under vattnet. De tidigaste beläggen för
sjökrogen på Ulfskär är från slutet av 1600-talet, men plat
sen var förmodligen en bra ankrings- och väntplats även ti
digare. En intressant omständighet i detta sammanhang är
att en del av den mark som omger naturhamnen kallas för
Kungshamnsudd. Namnet Kungshamn har av äldre fors
kning antagits indikera samlingsplatser för den medeltida
ledungen (se Schück 1950, jfr dock Linnskog 1997).
HOT FRÅN HAVET
Det är utan tvekan så att leva nära vatten kan ge kan möj
ligheter till långväga kontakter och samverkan med män
niskor utanför ens eget område. Men att bo nära vattnet
kan också innebära ett hot (jfr Westerdahl 2002a). Kust
befolkningar riskerar på ett särskilt sätt att utsättas för
plötsliga besök eller överfall. Olaus Magnus visar på sin
karta Carta marina från år 1539 hur man tänder vårdkasar
på bergstoppar längs kusterna för att varna för en sjöbu
ren angripare. Systemet går dock förmodligen tillbaks till
förhistorisk tid och har lång kontinuitet (Norman 1995).
Under sommaren 1719 flammade vårdkasarna längs ost
kusten och varnade för de härjande ryska flottstyrkorna.
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Ett vanligt sätt att skydda sig från att överrumplas av
fientliga fartyg har annars varit att låta uppföra pålspär
rar av resta stockar som drevs ned i botten. Några av dessa
konstruktioner, som består av tusentals pålar, har daterats
till vikingatiden. Exempel på sådana anläggningar finns
i Hallarumsviken i Blekinge, Slätbaken i Östergötland
och Pålsundet i Södermanland (se Edberg, Lindström &
Rönnby 2001: 24). Att spärra strategiska sund med resta
pålar eller sänkta fartyg var en försvarsstrategi som den
svenska marinen fortsatte att använda sig av fram till
1800-talets slut.
Tolkningen av bronsålderns och järnålderns fornborgar
är visserligen komplex och omdiskuterad, men många av
dem som är belägna nära kusten brukar anses vara tillflykts
borgar som brukades i den händelse att fientliga fartyg
anlände till bygden. Moderna exempel på ”kustborgar”
är också de nyligen övergivna och nedlagda svenska kust
befästningarna. Under världskrigen och kalla kriget bygg
des bunkrar, kanonbatterier och andra militära anlägg
ningar nästan överallt i skärgården. Många unga svenska
män tillbringade sin militärtjänst ute i skärgården, nervöst
spanande och radiolyssnande. När som helst kunde den
sovjetiska flottan förväntas dyka upp vid horisonten. Se
dan 1990-talet har nästan alla dessa anläggningar över
givits och militären har försökt att återställa landskapet.
Men att dölja all sprängsten och betong från mer än 100 år
av sjöförsvarsverksamhet är inte lätt.

Maritima duréer 3: ”Maritim mentalitet”
HÄRDADE AV HAVET
Betyder det något speciellt för mentalitet och attityder
om man lever och verkar vid en öppen horisont och i när
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heten av något vidsträckt och till synes oändligt? Det har
föreslagits av vissa psykologer att människans fascination
för utsikter och gränsen mellan land och vatten är något
generellt allmänmänskligt över hela världen (Saito 2006;
Higuchi 1983). Vi skulle som ”art” rent allmänt dras till
fria vyer och utsikt över landskapet. Hur lockande sådana
förklaringar än kan vara, så är allmängiltiga ”lagar” för
mänskligt beteende ett komplicerat kapitel. Det är inte
heller särskilt svårt att lyfta fram exempel som motsäger
en sådan teori – människor och kulturer som inte alls gil
lar utsikter, som undviker havet och föredrar skyddet i
skogen och så vidare.
Ett relativt vanligt påstående om kustbor, inte minst
av dem själva, är att det öppna havet och den öppna hori
sonten skapar människor med ett större frihetsbehov än an
dra. Som en slags allmän slutsats är också detta naturligtvis
mycket tvivelaktigt. Historiskt så kan man dock konstat
era att skärgården och kusten under långa tider varit en
plats belägen långt från centralmakten. Möjligheten att
detaljkontrollera människor har varit begränsad och an
dra regler och praxisar än de vanliga har ofta gällt. Öar
och kustområden har detta gemensamt med bergstrakter,
öknar och stora skogsområden.
Idéer om skärgårdens speciella inflytande på män
niskor möter man i många olika sammanhang. I kända
svenska skärgårdsskildringar som Hemsöborna (1887) och
Skärkarlsliv (1888) av August Strindberg beskrivs hur den
hårda omgivningen skapat en speciell sorts människor.
Miljön kan då också rentav vara farlig och nedbrytande
om man är vek och svag och inte passar in i miljön. Astrid
Lindgrens farbror Melker i TV-serien och filmerna om Salt
kråkan är ett annat mer humoristiskt utformat exempel
på detta.
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Att vara fiskare, säljägare eller lots och överleva med
en familj i en ofta karg och hård miljö kräver naturligt
vis speciella färdigheter. Men att tro att en maritim miljö
i sig skapar en speciell sorts människor är en förenkling
som påminner om Montesquieus klimatteori. Föreställ
ningen om den starkes överlevnad och den mindre an
passades undergång i hård miljö är givetvis också något
som har kopplingar till Darwin och evolutionismen – i
August Strindbergs fall även inspirerad av filosofen Fried
rich Nietzsche.
Den moderna synen på skärgårdens påverkan på oss
präglas för övrigt inte bara av det ödsliga och karga utan
även av skärgårdsrummet som ett rekreationslandskap – en
plats man besöker i sommarsolen med segelbåt eller med
långfärdsskridskor på vintern. Det är en miljö som antas
göra människor harmoniska och lyckliga och som kanske
ger en speciell konstnärlig inspiration.
MARITIM TRO
Att försöka generalisera stort om människors idéer och
metalitet utifrån en specifik typ av miljö är inte särskilt
intressant för en kulturforskare. Det blir som nämnts ovan
förenklingar och påståenden som det är lätt att hitta mot
exempel på. Men samtidigt är det självklart så att våra
tankar och idéer också är förbundna med den omgivande
materiella värld där vi lever. Det innebär bland annat att
människor som lever vid kusten förmodligen i stor ut
sträckning också kommer skapa sig föreställningar, myter
och gudar som inspirerats av havet.
Från historisk tid vet vi till exempel att det funnits en
mängd rituella föreställningar i skärgården i anslutning
till god vind, bra väder och en god fångst. Hur fiskare ut
förde speciella offer eller kulthandlingar när man lämnade
hamnen eller på speciella platser man passerade finns be
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lagt redan under antiken i Medelhavet. Att det även före
kom liknande ritualer och föreställningar längs den sven
ska ostkusten är fortfarande avläsbart i många ortnamn.
Andra fysiska exempel på detta rituella och mentala mari
tima landskap är ristningar och stenlabyrinter. En välkänd
plats som kombinerar flera fenomen på samma plats är den
mytiska ön Blå Jungfrun i Kalmarsund (se Westerdahl 1995,
2002b, 2002c, 2006).
Av uppenbara skäl så är idéer och trosuppfattningar i
anslutning till den maritima miljön lättare att upptäcka i
historisk tid genom skriftligt källmaterial eller i muntlig
tradition. Men även i arkeologiskt material kan detta ur
skiljas. Bronsålderns gravar och kultplatser i form av rösen
och stensättningar är längs kusten vanligtvis placerade i
höglägen med utsikt mot havet (se Telldahl 1997). Deras
placering anknyter till den öppna horisonten och gränsen
mellan land och hav – en gräns som kanske också i detta
sammanhang berörde föreställningar om liv och död och
resan mellan två världar (jfr Kretz 1996). En särskilt tyd
lig vattenanknytning finns när det gäller de kuströsen som
anlades på vad som på bronsåldern bör ha varit relativt
små öar nära öppna havet. En sådan ”dödsö” är till ex
empel Kockelskär i Trosa skärgård med bland annat ett
stort kraterröse.
SKEPPSIDEOLOGI
I en maritimt präglad miljö spelar båtar och skepp nästan
alltid en viktig roll i det praktiska vardagslivet. Som en
del av den fysiska miljön är det då också troligt att fartyg
kommer att spela en roll även för den mer mentala delen
av samhället. ”Skeppet” kan bli en abstrakt struktur, en
del av ideologin och själva organisationen av ett samhälle.
Hällristningarnas bilder av fartyg har redan nämnts flera
gånger. Det är mycket möjligt att de till viss del avbildar
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riktiga, funktionella fartyg på Östersjön. Men skepps
bilderna är självklart mer än så. Deras roll i anslutning
till den samtida kulten och föreställningar om välstånd,
fruktsamhet och kontroll är något som fascinerat brons
åldersforskare i mer än 100 år (se t.ex. Hauptman Wahl
gren 2002).
Skeppets betydelse är också uppenbart under vikinga
tiden. Ett välbyggt stort skepp var inte bara ett medel för
transport och kommunikation utan också ett prestige
objekt. Skeppen namngavs av sina ägare, omnämndes i
sagorna och avbildades på runstenar och bildstenar. ”Skep
pet” var kopplat till centrala värden i järnålderns samhälle
och förbundet med makt, ära och välstånd. Det förefaller
även ha varit så att den praktiska organisationen av far
tygen och deras besättning fick stå modell för vissa system
för beskattning av personer och gårdar i det vikingatida
samhället (Varenius 1992, 1995, 1998).
Under den svenska stormaktstiden på 1600-talet var
Östersjön under vissa perioder i princip ett svenskt Mare
nostrum. Fartygen och örlogsflottan var viktiga redskap för
att hålla samman väldet. De stora krigsskeppen var dock
under denna tid inte bara krigs- och transportmaskiner,
utan också ett slags symboler för hur kungen och de sty
rande såg på samhället. När århundradets kanske mäkti
gaste man Axel Oxenstierna talar för ständerna om sin syn
på hur samhället ska fungera väljer han att beskriva Sverige
som ett metaforiskt fartyg. Han hävdar att alla i samhället,
precis som på ett fartyg, är beroende av varandra då landet
befinner sig ute på ett farligt hav fullt av fiender. Alla om
bord, från yngste skeppspojken upp till kaptenen, måste
hålla ihop. Han beskriver också den hierarkiska maktstruk
turen på ett fartyg som det naturliga och ideala sättet att
styra ett land (se Englund 1989: 28, 46; Rönnby & Adams
1994: 55–68).
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RYSSEN OCH HAVET
Tidigare i artikeln nämndes farorna med att vara kustbo
och risken man då löper för plötsliga överfall. Under några
somrar runt år 1720 utsattes den svenska kusten för ett
antal raider av ryska galärflottor. Gårdar och bebyggelse i
skärgården plundrades och några städer och kyrkor längs
kusten sattes i brand. Skadorna av angreppen var dock täm
ligen begränsade. Attackerna ändrade inte den politiska
historien och efter några månader seglade ryssarna tillbaka
österut. Trots detta har den mentala effekten av dessa över
fall lämnat betydande spår. Minnet av de plundrande sjö
burna ryssarna är fortfarande starkt i skärgården. Det finns
i den muntliga traditionen detaljerade berättelser om olika
händelser och om hur modiga fiskare och deras hustrur
lurade ryssarna. Många skeppsvrak, landningsplatser och
stenugnar tillskrivs också de ryska trupperna trots att un
dersökningar ofta visar att så inte är fallet.
Att under det kalla kriget vara ett granland till den
sovjetiska diktaturen och krigsmaskineriet innebar
naturligtvis ett konkret, verklighetsförankrat hot. Räds
lan för ”ryssen” österifrån över havet har emellertid un
der den moderna svenska historien varit ett återkommande
fenomen som även utnyttjats politiskt av olika intressen.
År 1981 strandade den ryska ubåten U 137 på ett skär utan
för Karlskrona. Huruvida detta var ett misstag av vodka
berusade sjömän eller en rysk kärnkraftsdriven spionubåt
som tränande navigering djupt inne i skärgården kom
mer kanske aldrig att bli riktigt klarlagt. De närmaste tio
åren efter strandningen av U 137 rapporterades dock en
mängd nya ryska ubåtar och spiondykare längs kusten.
Den svenska flottan jagade dem med helikoptrar, ekolod
och bomber utan några konkreta resultat. I stor utsträck
ning kan nog denna ubåtsfeber under 1980-talet ses som
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en modern fortsättning på rädslan för ryska galärer under
tidigare århundraden. Kanske speglar det rent av också en
mer allmän fruktan för en utländsk sjöburen invasion hos
en befolkning som bor nära havet.

Långa och korta strukturer
Människor har levt och verkat i östra Sveriges kustlandskap
i cirka 9 000 år. Det har naturligtvis varit förändringar i
klimat och vegetation, men den marina miljön har varit
ganska likartad för de olika kustbefolkningar som bebott
området. De har alla delat upplevelsen av det fysiska mari
tima landskapet. I denna artikel har det också föreslagits att
de även haft gemensamt vissa långa strukturer som berör
samspelet med havet. Dessa har att göra med maritimt
näringsfång, sjöfart och den mentala närvaron av havet.
Dessa ”maritima duréer” är då en följd av de likartade fy
siska marina förhållandena, men de kan också under kor
tare eller längre perioder överföras kulturellt och socialt.
Ett exempel på det är rädslan för ”ryssen”. En fascinerande
hypotes är också att säljakten på den svenska ostkusten
skulle kunna vara en i princip obruten och delvis kulturellt
överförd tradition sedan de första stenåldersjägarna.
Men samhällen och individer påverkas självklart också
i stor utsträckning av snabbt skiftande sociala och kul
turella strukturer som inte alls behöver vara knutna till
havet eller miljön.
Politiska beslut, teknisk utveckling, nya idéer, konkreta
händelser och människors egna val kan radikalt förändra
både livsstil och sätt att leva. Nya sociala förhållanden som
ett resultat av inre kamp om makten mellan olika grup
per kan också omdana ett samhälle. Även det faktum att
vi skaffar oss nya kunskaper och nya idéer genom erfaren
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het kan leda till förändringar och ett nytt sätt att leva som
inte alls har med miljön eller havet att göra.
För många av de människor som har levt vid den sven
ska ostkusten under de gångna 9 000 åren har därför påver
kan från den marina miljön troligen inte varit så uppenbar.
Händelser, politiska förändringar eller egna beslut har haft
mer tydliga konsekvenser för deras situation. Men trots det
så har deras liv, särskilt sett ur ett långtidsperspektiv, tydligt
formats utifrån en interaktion med den marina omgivning
där de verkat. Det mest intressanta är kanske att utifrån
detta se hur människor i en mycket speciell marin miljö,
och kopplade till visa ”maritima duréer”, ändå har utfor
mat olika strategier och lösningar. Att vi är länkade till och
beroende av de fysiska förutsättningarna, men också kan
välja olika vägar utifrån dessa ramar, kan rent av vara en
inspiration för vårt eget val av strategier i anslutning till
naturen och miljön.
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