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IAKTTAGELSER RÖKANDE DEN BEBYGGELSE
HISTORISKA UTVECKLINGEN OMKRING DEN 

FORNA KAFJÄRDEN I SÖDERMANLAND 

Av Mår ten Sjöbeck 

U e n igenväxande Kafjärden (nu torrlagd och upplöjd) var fordom 
allmänning för följande socknar: Jäder. Kjula, Hammarby, Sundby 
och delvis Vallby. Kafjärden uppfällas här i sin ursprungliga me
ning och anses omfatta hela låglandet mellan sjön Lappen vid 
Söderfjärdens inre och upp lill Ramaundei vid Mälaren. Detta låg
land uppvisade år 1717 två rcslsjöar. nämligen Kafjärden (på kar
tan i lantmäterikonloret. Nyköping, läders socken, akt 40 »Lacus 
Ka Herden») samt »sjön Bränningen». I vattenområde! ingick den 
nutida förstorade sjön Lappen. 

Det faller i ögonen, att Mälarstränderna norrut, som äro liergiga. 
ännu under 1700-talet ha karaktären av utmärker mod gles bebyg
gelse och i allmänhet sentida uppodling. Byar och hemman orien
tera sig lill backar i kanten av Kafjärdens lågland eller lill andra 
lågområden, vilka korrespondera med Kafjärdens huvudbocken. Bo
sättningarna intaga höjdlägen ocli bilda eu regelrätt liammarbe-
byggelse (Hammarby. Ramshammar, Vävlehammar, Stcnhaminar. 
Kkliaminar). 

Föreningsbandet mellan socknarna var dol ursprungligen gemen
samma betet på Kafjärdens flacka stränder saml sjöfodret inom de 
vattoiifyllda delarna. Dessutom (örenas strandbyarna i do olika 
socknarna av vintervägarna, vilka otvivelaktigt gingo härs och tvärs 
över istäcket. Atl sådana vintervägar funnits, angiver bynaiiinei 
Väla i Kjula socken, som återfinnes på kartan i relation till den 
forna sjön Bränningen. Lnär sjöfodret (även vass) skördades regel
bundet, la vi föreställa oss, alt vi under vintern hade all göra med 
ett i det närmaste naket istäcke, som medgav en bekväm kom
munikation mellan socknar och byar, vilken underlättades av det 
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MÄLAREN 

ESKILSTUNA 

Fig. 1. Cndersökningsområdel. Mälarslälten i terrängen mellan Strängnäs och 
Eskilstuna. Utsträckningen omkring är 1750 av reslsjöarna Kafjärden och Bränningen 
har antytts å karlan. •— The place of investigation. The Mälar plain in terrain 
between Strängnäs and Eskilstuna. The extension of the remaining lakes Kafjärden 

and Bränningen, about 17SO, is indicated on lhe maj). 

högre vattenståndet under vinterhalvåret. Kyrkornas lägen i Sund
by, Hammarby, Kjula och Jädcr på mot Kafjärden framspringande 
backar och grusryggar angiva tydligt, att deras plats bestämts av 
trafikfaktorer alldeles oberoende av den senare införda sockenindel-
ningen. Sannolikt kunde man under den äldre medeltiden nå kyr
korna med roddbåtar. 

.läder skrevs under medeltiden Jrcdher, Jsethir. Jsedhra. Ingår i 
detta namn stammen jät, betesmark, så understryker detta områdets 
ursprungliga karaktär av betesland. Även på andra grunder kan 
man fastslå, att betestillgångarna äro det centrala i det bebyggelse
historiska förloppet. Åkern bildar som vanligt en sekundär faktor, 
som blir av fundamental betydelse först när mera intensiva odlings
former hinna organiseras Tillgången samtidigt på lämpliga åker
land blir då av vikt för bygdens vidare utveckling och moderna 
expansion, men tillgången är av underordnad betydelse ifrån början. 

Flera av ortnamnen, särskilt i Jäders socken, ge oss anledningen 
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att sysselsätta oss med den äldre boskapsskötselns krav. Sålunda 
ingår ordet löt i 5 ortnamn i Jäder oeh 1 i Kjula. I Jäder före
kommer ek på 5 ställen. Dessutom finner man ett ortnamn, som 
innehåller ordet alm och ett som sammansättes med hassel. Ek-
ftas.se/-namnen knytas till de mera höglänta områdena, under det 

_a_<_s__a 
A no. 
Relat iv t s tab i l höaukastn 
fcre grundvat fensönnn 
därefter maaer hårdvall 
u tan aros ( Fukthed) 
Plog 
Akereaaans/on 
Vinterdag 

manar 
_ _ _ s 

H Ö G f t L L M Ä N N I N Q 
Fornt ida i n t ak te r hacka 
Årder m a r k fö rsämr ing 
t immerskog (3ok Hed) 
Srmmaruaa 

Fig. 2. Sammanträngd, schemalisk sektion av bygden. 
section of the settlement. 

Compressed, schematic 

att Jö<-namnen återfinnas i flackmarkerna. Det är anmärkningsvärt, 
att Jäders socken uppvisar blott två sta-narnn (Alvesta och Rävsta). 
Detta kan möjligen antyda, att den verkliga odlingsexpansionen i 
Jäder i stort sett inträffar senare än i Kjula och Vallby, samt inom 
Eskilstuna stads grannskap, där sta-namnen äro mera allmänna. 
Det skall dock erinras om, att Kjula socken har 4 sta-namn, vilka 
uppenbarligen korrespondera med den äldre Kafjärdens strandall-
männing. 

Jag har på lantmäterikontoret i Nyköping granskat några av de 
äldsta topografiska kartorna och funnit följande. 

Idö i Jäders socken år 1706. Den ur sjön Lappen stigande norra 
stranden bär närmast vattnet en zon, betecknad hårdvall med en
buskar. Närmast bakom denna uppträder ett bälte, som redovisas 
under benämningen hasselbacke. Tätt intill befinner sig mager 
hårdvall. 

Kinglöt i Jäders sn år 1755. Kartan bär följande terrängbeteck
ningar: mark med enbuskar, backe med buskage, slätt, däldig mark 
med enbuskar. 

Husby, Jäders sn år 1764. Gården har på norra stranden av 
sjön Lappen cn omfattande beteshage med gott bete. Det framgår 
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av kartan, att den ingår som ett led i en ännu äldre strandsamfäl-
lighet. På kartan liksom i kartbeskrivningen förekommer beteck
ningen ängssvedet. 

Fåsslinge, Jäders sn år 1645. Byns »hemäng» gränsar i söder 
till Jäders prästgård. Två rätt betydande höjder bära beteckningen 
ekbacke samt ekskog. Terrängen vid sidan av ekskogen har beteck
ningen enbuskar. 

Mällby, Jäders sn slutet av 1600-talet. Mällbyvikens fortsättning 
inåt har beteckningen Storängen. 

Mora, Jäders sn, Holmen Wiskär (nu Vidskär) år 1792. Kartbe
skrivningen karakteriserar holmen som slåttermark med hölador. 
Dessutom funnos lövträdsbackar avröjda till äng. Stranden lämna
des till sjöfodret, som bärgades vart annat år. 

Lövhulta, Hammarby sn år 1770. Kafjärdens flacka strand kal
las Storängen. Den består räknat från klarvattnet av: vassbotten, 
kärrvall. sidvall, tuvig hårdvall, slät hårdvall. I den släta hård
vallen uppträda skarpa backar samt tuvig mark utan gräs. Beteck
ningarna illustrera.! rätt ordning den fortskridande markhumani-
seringen som en följd av den allmänna landhöjningen och upptork-
ningen. Observera, att backarna, som icke nåddes av högvattnet, re
dan påverkades av jordförstöring. 

Hammarby by och socken år 1808. Byns ängar avslutas invid 
den öppna vattenspegeln med beteckningen: byns rörvass. Den var 
alltjämt gemensam. 

Tärby, Vallby sn år 1710. Ägorna längst norrut beröra den 
bergiga Mälarstranden. Bytomten befinner sig i lägre terräng i 
ägofigurens sydöstligaste del. Invid bytomten vidtaga norrut betes
hagar, vilka längre i norr övergå i den bergiga utmarken, som är 
bevuxen med tallbuskar. I denna terräng ligger Borgen (forn
borgen). 

Grundby, Vallby sn år 1688. Kartan visar, att byn utvecklats 
regionalt omkring en kärna. Denna bestod innerst av starrvall in
stängd av en yttre zon, som betecknas som hårdvall med buskage 
och tuvor. Tillsammans bildade dessa markslag byns Storäng, vil
ken i medelmåttig årsväxt lämnade 50 lass hö. Omkring Storängen 
slöt sig åkerjorden med gårdstomterna i ägofigurens södra del. 
Norr om Storängen vidtog betesmarken, som hade gott mulbete samt 
skog till smått gärdslo. Skattegården hade här upptagit en vret, vil-

233 



.1/ .1 /( T E N S i O II E C. K 

Fig. S. .s/en Lappen fotograferad frän grusryggen å vidstående bild. Förf. foto 1940. 
—• Lake Lappen, Photograph laken from lhe gravel ridge nu the adjoinlng picture. 

Author photo 1940. 

ken låg ciile ar L688 och \ar utan stängsel, ytterligare norrut . när
mare Mälarstranden bildade terrängen stenbackar och skallola berg. 

Kolsia by i Vallby sn ar 1689, Hyns gamla ägor läckte näset 
mellan Torshällaåns mynning och Mälaren med bytomten i sydost. 
Kartan upplyser om, atl terrängen var dels bergig, dels myckel 
<niik. Sankmarkema begagnades till betesland. Bergbackarna voro 
dels nakna, dels bevuxna med ek och gran. Sankmarken mellan 
Torshällaåns mynning och ELolstaviken av Mälaren avbröts av en 
bred zon. som bär beteckningen Dybotten. Genom denna löper pfi 
kartan ett small vattendrag som Förenar Torshällaån med Mälaren 
(en deltagren}. Lantmätaren har här antecknat: »Igenom denna 
rännilen kunna hös! oeh var båtar färdas.» Dybottnen begränsades 
i r iktning mot bytomten dels av Invig hårdvall, dels av Byängen, 

som likaledes besioil av hårdvall ehuru övervuxen med ek oeh has-
selbuakar, vilka utvecklats pfi grund av stängselskyddet. Med By-
ängen korresponderade en ekbacke, vilken begagnades till beteshage 
och var »full mod ek oeh älskog». Im letta område hade man 
upptagit eii litei havreland, vilket fiter lagts under fäfot 

Kumla, Vallby sn ar 1689. Terrängen högs! i norr, där bytom-
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},'iy. I. I len sjiin Lappen l i iu i ivänmdi ' grusryggen. bevuxen mcii enr is . Förf. foln 
1040. — The grave l-ridge erosslng lake L a p p e n , ravered with inn i per lunsh. 

Author pholo 1910. 

ten låg jämte åkern. Söder därom utvecklade sig Hemängen. Denna 
bestod dels av Dyängen, vilken redovisas dels som bärande hård
vall, dels hårdvall ined lite buskage, tuvor och enris. Längs! i söder, 
på; den lägsta ytan låg byns beteshage, vilken berördes av en flik 
av utmarken. 

Häradsängen, Vallby sn slutet av 1600-talet. Ängen upptog Ing-
marken öster om Ingeby oeh St. Lövhulta, vilken direkt korrespon
derade med den dåtida Kafjärdens laga stränder. Eäradsängen upp
fattar jag såsom en kvarleva av det gamla allmänningstillståndet. 

Dessa stickprov, företagna under några korta besök i lantmäteri-
kontoreta kartarkiv, göra icke anspråk pfi atl vara uttömmande. 
Men vi kunna likväl därav draga vissa viktiga slutledningar, av 
vilka några berörts redan i ingressen. De i Kafjärdens sista torr
lagda restsjö sammanlöpande sockengränserna äro sentida gräns
läggningar, som Icke beröra det ursprungliga odlingstillståndet. 
Den forna Kafjärden ingick i en grupp av allmänningar, vilka i 
Sverige och Danmark bilda niiringsrika sankmarker pa sediment i 
flack terräng, där de bindas vid de lägsta ytorna. Lägg märke-till 
ordalydelsen i Hälsingelagen: »Flait land och vatten är allmän-
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ning.» Den äldre editionen av Västgötalagen uppräknar icke mindre 
än ett 20-tal allmänningssjöar. Landhöjnings- och tillandnings-
fenomenen skapade temporärt, i den mån vattnet avtog, sankmar
ker, vilka begagnades såsom gemensamma betesland oeh länge bibe-
höllo allmän karaktär (Häradsängen i Vallby). 

Grundby i Vallby socken, som år 1688 redovisade slarrängcn som 
kärna i ett regionalt odlingshistoriskt förlopp, upprepar i miniatyr 
den i mycket större skala anlagda bebyggelsehistoriska utvecklingen 
omkring den igenväxande Kafjärden. Denna främjades under ett 
visst tidsbegränsat skede därigenom ati beteslanden och slåtter-
ytorna i den upptorkande terrängen till en tid ständigt tilltogo i 
omfattning och medgåvo en oavlåtlig ökning av boskapsstocken. 
Med den fortsatta iipptorkningen inträffade emellertid flera för
ändringar, vilka mod all säkerhet utmynnade i en för boskaps
skötseln prekär situation. Denna träder oss levande i dagen i 1600-
och 1700-talslitlcraturen med do upprepade gamla iakttagelserna i 
hela Sverige, att ängarna oavlåtligen försämrades. Vi möta här helt 
enkelt ett för gammalsvensk odling utmärkande drag. Detla har 
gått förbi oss, därför att de bebyggelsehisloriska undersökningarna 
nästan alltid utgå ifrån åkern och icke ifrån betesmarken. Orsaken 
förblev en gåta för do människor, vilka stodo mitt i händelseför
loppet. Vår nutida vattenpolitik vittnar också om, atl vi icke alltid 
trängt tillräckligt djupt i detta spörsmåls komplicerade natur. Som 
en viktig orsak lill den allmänna minskningen av den naturliga lui-
avkastningeu framstår do gamla dybottnarnas kompression och den 
snabba utarmningen av den på dybottnen uppkomna hårdvallen. 
Tillståndet förvärrades ytterligare, därigenom att betesgången för
hindrade uppkomsten av ett sammanhängande växttäcke (»tuvig 
mark utan gräs». 1770). De på delta siiti uppkomna hårdvallarna 
bibehöllo dock länge sina gamla namn (»Dyängen», 1689) oeh av
slöja därmed sitt ursprung. Redan år 1689 (Kumla i Vallby) skiljer 
lantmätaren på bärande hårdvall samt hårdvall med buskage, luvor 
och enris. Den sistnämnda marktypen står som uttryck för den 
gräsbördiga hårdvallens degencrering. varvid enrisets utbredning be
fordrades av betesgången (»däldig mark med enris», 1755). Marken 
begagnades visserligen lill betesgang. men den saknade lietydelsc 
för slåttem och blev följaktligen efter hand orsak till eu kännbar 
reducering av det oumbärliga vinterfodret. Benämningen äugssvedet 
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(Husby i Jäder, 1764) kan komina oss att misstänka, att man för
sökte bekämpa problemet med svedjning. Hela denna utveckling på 
Mälarslätten påverkades ytterst av den genom landhöjningen och 
grundvattenssänkningen uppkomna allmänna bristen på växtnäring 
och mineralämnen i jorden. Härigenom influerades även de låga 
backöamu, vilka i vissa fall utvecklade sig lill »skarpa backar» 
(Hammarby, 1770). 

Den allmänna vattentillgången, riktigare uttryckt det högre grund
vattnet, ger sig till känna som den ursprungliga livskällan. Det 
närmare studiet av Skåne och Danmark visar, att även där pro
blemen varit i princip desamma. Odlingen börjar ofta vid närings-
rika, av mineralsalter surskilt gödda vattendrag med rik flora och 
fauna, slättsjöar, vattcnöversvämmade lermarker samt översilnings-
ängar i lutande terräng. Den efter den allmänna upptorkningen in
träffade markförsäinringen, som levandegöres i terrängbetecknin
garna omkring Kafjärden under 1600- och 1700-talen. blev otvivel
aktigt aktuell för hela Mälardalen, där den gamla boskapsskötseln 
efter hand allt mera ställdes i beroende av utängar och sätrar. För
hållandet måste tidigt ha framtvingat en omläggning av förvärvs
livet i riktning mot ökad spannmålsproduktion, vilken blev den till
fälliga räddningen. Medeltidens allmänna av markförsämring fram
kallade hö- och foderkriser kunna betraktas som föregångare till den 
moderna jordförstöring, som framskapas därigenom att grundvatt
net numera medvetet ytterligare sänkes och åkern lägges öppen i 
väldiga sammanhängande arealer. Den nutida jordbruksläran be
tvingar som bekant dessa ölägenheter med konstingrepp (konstbe
vattning, konstgödning elc). Den springande punkten bildar emel
lertid frågan om vi verkligen behärska naturlagarna så i minsta 
detalj, att även på längre sikt konsten till alla delar kan anses er
sätta naturen. Inför utvecklingen i flera utomskandinaviska län
der, ha vi anledning att hysa tvivel. 

Det är självklart, att byar och hemman omkring Kafjärden sökte 
en fast grund att bygga på. Det är likaledes naturligt, att åkern 
bands till de självdränerade höjderna. De anspråk forntiden ställde 
på såväl gårdstomt som åker sammanföllo. Av detta faktum kan jag 
dock icke draga den slutsatsen, att åkern är det centrala ifrån början. 
Såvitt jag kan bedöma denna fråga på Mälarslätten, ha vi i bygden 
omkring den gamla Kafjärden en uppenbar parallell till den od-
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lingshistoriska utvecklingen på många håll i Skåne oeh Danmark, 
där byarna ofla uppvisas ligga invid randen av nu torrlagda sank-
markor (jämför Sven Dahl, Torna och Bara. Akad. avh. Lund 
1942). Även Falbygden i Västergötland kan upptagas till jäm
förelse (Gunnar Lindgren, Falbygden vid 1600-talets mitt. Akad. 
avh. Geographica, Uppsala 1939). Lindgren påvisar, att bytom-
terna tillsammans med angränsande delar av de vidsträckta allmän-
nlngama äro konkava. Han drager dock icke ut den yttersta kon
sekvensen av detta lätt iakttagbara förhållande. På Mälarslätten 
omkring Kafjärden, liksom inom inånga svenska slättbygder, ser 
man läll att hela bygden iir skålformig och sluter sig omkring cn 
lågmark av ursprunglig karaktär av allmänning. Man ser också 
tydligt, att odlingen påverkas av de naturliga vegetationszonerna 
(randzonerna). Do lägsta ytorna täcktes fordom av vatten, kärr. 
tidvis översvämmade ängar, omkring vilka bygdens befolkning 
med uråldrig allmän rätt slog vakt icke blott med hänsyn till Ixdcl 
och slåttern ulan också med tanke på fisket, fågeljakten samt ägg-
insamlingen under våren. Det är självklart, att det icke var man-
heten om åkerbruket, som dikterade denna inställning. Den sträckte 
sig också med djupa rötter ned i forntiden. K. E. Sahlström. som 
i detalj arkeologiskt utforskat Falbygden, har gjort den riktiga 
iakttagelsen, att »gruvfälten ofta träffas på sådana grusåsar. nedan
för vilka utbreda sig Icrmarkcr, som före nutidens utdikningar 
legat som sankmarker med rik gräsväxt.» Han fortsätter: »Sam
bandet är så påtagligt, att just dessa marker måste ha ägt en all
deles särskild betydelse i den tidens näringsliv, och vad som ligger 
närmast till hands är tanken på deras foderavkastning för husdju
rens vinterbehov.» (K. E. Sahlström. Falbygden 2, 1933, s. 26.) 

De lågt liggande allmäniiiiigaina i Västergötland ha sina frappe
rande motsvarigheter i Skåne och sannolikt på lerslätterna inom de 
flesta svenska slättbygder. De producerade ursprungligen hö, vilket 
av olika orsaker successivt minskades, varvid den uppkomna foder-
krisen oavsiktligt kom att gynna åkerbrukets frammarsch. Vi ha 
hittills icke observerat, att vi i Sverige ha två olika arter av all* 
mäniiiiigar. vilka ligga på olika höjdnivåer och ifrån början icke 
bjuda likvärdiga odlingsbetingelscr (fig. 2). Lågallniäiiiiingarna (i 
princip konkava) vila på näringsrik jord, i allmänhet sediment, un
der del att högallmänningarna (i princip konvexa) knytas lill mindre 
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Fig. li. Utblick över den upplöjda Kafjärdens bollen från usvägen vid Åsby i 
.läders sn. Förf. foln 1040. — View of lhe cullivalrd sea-bollom of Kaj färden from 

lhe road on the ridge at Åsby in Jäder parish. Author photo 1040. 

avkastningsdugliga jordarter, i allmänhet grus. Häda typerna kun-
n;i förekomma tillsammans i flack terräng, men skillnaden poäng 

leras skarpare i det kuperade landskapet. Mellan dessa nivåer, inne

slutande marker av ursprungligen allmän karaktär , utvecklas åkern 

och bytomten. varvid bygatan förblir allmän för all slutligen stanna 

som riuliinenl oeh kvarleva a\ den ursprungliga förbindelsen mel
lan de bada alknänningstypema. Talar man om konkava och kon
vexa bytomter, sfi vittnar detta blott därom, att problemet studerats 
för snävt. Säger man däremot, atl bygden är konkav, sa täcker ut
trycket den ordinära verkligheten, men är därför icke särskilt träf-
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Fig. 6. Låg backe med enris i terrängen Jäder-Sundby, omkring Svedlunda. Förf. 
foto 1939. — Low hill with juniper brush in the Jäder-Sundby lerrain near 

Svedlunda. Author photo 1939. 

lande. Om bytomten blivit konvex eller konkav beror icke på djup
sinniga funderingar och förutseende framtidsplaneringar hos de 
människor, vilka slogo sig ned på lågmarkerna omkring de efter
traktade näringsrika vattendragen. Det beror ofta på tillfälligheter 
liksom gestaltningen av formen hos de självvuxna byarna. Tillfäl
liga missgrepp ifrån början blevo, liksom fallet är i vår tid, all
deles säkert ödesbcstänimande för utvecklingen, utan att vi därför 
i det särskilda fallet behöva förutsätta en på förhand uttänkt plan. 
I Västergötland ligga de extrema högallmänningama på platåbergen. 

Ett klassiskt exempel på organiseringen av den grunda, skålfor-
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miga bygden hämta vi i Närke i kyrkoherde Gustaf Hedins träff
säkra beskrivning av Kräklinge socken på Örebroslätten år 1741. 
(Utgiven av Jöran Sahlgren. Lund 1916.) Ingressen förtjänar att 
ordagrant återgivas. Den lyder: »En liten å, som rinner ända-
långs genom socknen från söder till norr, delar henne i två 
nästan lika delar. Näst intill samma å hava alla byar i sock
nen sina ängar, så belägna, att den ena byns äng skiljes ifrån den 
nästgränsande blott genom en gärdesgård, och mellan dem, som 
ligga tvärt emot varandra, gör ån skillnad. — Näst ängarna 
har var by sina åkergärden mest över allt avhållande åt ängen och 
så belägna, att man kan gå socknen runt omkring ur det ena gär
det i det andra, undantagande vid ändarna av socknen, där ån och 
ängarna löpa fram. Näst åkergärdena ligga byarna, förutom tre, 
som äro belägna vid ängen och hava sina gärden på sidorna om 
sig. — Utom byarna är skogen, vilken gör liksom ett stängsel om
kring hela socknen. — — — Att socknen i forna tider varit folk-
rikare än hon nu är, synes likt av de stenhopar, som även här i 
skogarna finnas med människohänder upplagda, så framt icke or
tens första inbyggare torde ha satt sig ned å dessa ställen, vilka 
deras efterkommande sedan övergivit antingen därför, att de an
norstädes funnit bättre jordmån eller för det, att de velat flytta efter, 
så fort vattnet sjunkit undan eller för andra orsakers skull.» 

Taga vi bort stängslen i ängen och skillnaden i ån, vilka följa 
lagföreskrifter, så öppnar sig den grunda skålens lägsta yta, den 
grundläggande gemensamma fodertäkten. På denna punkt komplet
terar Hedin vår uppfattning av det tidigare tillståndet sålunda: 
»Kräklinge ängar ha undergått varjehanda förändringar av vått 
ooh torrt. De gamle tala om, vad de själva förfarit och vad deras 
fäder för dem berättat och säga, att i första början ha dessa ängar 
stått alldeles under vatten. Sedan, nu ungefär 60 år tillbaka (såle
des på 1680-talet), gingo de torrskodda däröver. Därefter i några år 
å rad har vattnet stått på ängen hela året.» 

Jämför man det äldre tillståndet i Kräklinge socken med utveck
lingen omkring Kafjärden. så vittna rösena i den högre belägna 
utmarken (»skogen») om att den gamla odlingen försökte skaffa sig 
kompensation för de periodiska foderminskningarna, vilka samman
hängde med extrema nederbörds- eller torkperioder. En sådan primitiv 
sidoutveckling av odlingen är naturlig. Do inånga rosen, vilka i säll-
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skap med gamla bygder täcka utmärker i högtorräng, behöva alls icke 
förklaras såsom resultatet av en särskild så kallad »hackaretid». På 
dessa tillfälliga odlingar, vilka snabbt utarmades, invandrade i Mel
lansverige tall och i Skåne-Danmark bok. Jämför Linné (Skåne-
resan 1749), när han talar om »urgamla rör» i de nordskånska bok
skogarna. Jämför också i Västergötland Nils Salander år 1811 (Be
skrivning av Åsleds församling, s. 21), när han yttrar: »Tydliga 
lämningar av stengårdar och större stenrör, som finnas ej allenast 
i åkergärden och ängar utan ock på utmarken, intyga nogsamt, att 
här fordom varit en annan indelning och belägenhet på hemman och 
ägor än nu.» Även dessa rosen och stängscllämningar hänföra sig 
till tillfälliga intäkter på utmarken. De skullo efter viss i medeltids
lagarna stipulerad tid åter läggas under fäfot. Häri finner jag ett lag
ligt godkännande av en otvivelaktigt urgammal praxis, att boskapens 
krav skulle respekteras och att åkerns utbredning utöver en viss 
gräns ansågs vara skadlig. För att rätt förstå alla gamla rosen i 
svenska utmärker (de kunna räknas i miljoner), tvingas vi att för
ena dem ined tillfälliga eller bestående förändringar i de naturliga 
fodertilljrångarna. Det bestämda kravet på att odlingar på betes
marken skulle tillbaka under fäfot så skyndsamt som möjligt an
ser jag vara ott bevis för, alt boskapens fordringar voro utslags
givande vid valet av boplatsen i den avlägsna tid, när de flesta av 
våra gamla slättbyar uppstodo. Jag kan följaktligen icke tänka mig, 
att människor slog sig ned i Kräklinge på randzonen omkring de 
våta ängarna i den första avsikten att där plöja upp åkrar. Ju mera 
man studerar detta spörsmål i fältet, desto mera tvingas man att' 
uppfatta det äldsta svenska åkerbruket som mer eller mindre am
bulerande. Uppfattningen stödjes av den snabbhet med vilken mark-
försämringen fortskred. Vi veta heller icke något om hur gödningen 
av de första åkrarna tillgick, när husdjuren i Sydsverige till stor 
del livnärde sig utomhus hela året. För hästarnas, getternas och 
fårens del var detta regel. Vad vi däremot veta säkert, är att myn
digheterna via landskapslagarna på alla sätt omhuldade åkerod
lingen främst som en lätt kontrollerbar skattckälla. Det är missupp
fattningen på denna punkt, som gör att vi i dag veta så mycket om 
det äldre åkerbruket och åkern men däremot blott litet om utmar-
kerna-lictesmarkerna, av vilka några hade cn grundläggande bety
delse för folkgemenskapcn. Detta framgår med all tydlighet av vår 
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Fig. 7. Ekbacke på norra stranden av sjön Lappen, vid Husby i Jäders sn. 
Förf. folo 1940. . Oak hill on lhe northern shore of lake Lappen at Husby in 

Jäder parish. Aulhar photo 1949. 

äldsta landskapslag, den första nye kin editionen av Västgötalagen, 
som begagnar begreppet »alla götars äng» i betydelsen landsall-
inänning. Vi ha ocksfi sfi mycket hellre lämnat utmarkerna, därför 
alt do blott sällan kartlades, och vi ha icko uppfatlat vidden av be
greppet allmänning pfi lågmark. (Jämför Äke Holmbäck, Studier 
över de svenska allmänningamaa historia, Uppsala 1920.) 

Centrum för den gamla bygden omkring Kafjärden är ilen punkt, 
där Jäders, Kjula, Hammarby oeh Sundby socknars gränser nu 
sammanlöpa. Denna punkt motsvarar Kafjärdens lägsta ocli följakt
ligen längst vattentäckta del. Denna punkt befinner sig nu blott 
3 meter över havsytan. 

Den barriär av mera höglänt terräng mod backar och berg, som 
uppträder mellan den torrlagda Kafjärden ooh Mälaren, rycker in 
i det gamla betesorganisatoriska sammanhanget närmast som ul-
ängar och säl iar. där mai ken dels slatterhävdades, dels betades. De 
våta slåttennarkerna utvecklade sig parallellt med landhöjningen 
och upptorkningen lill beteshagar på de punkter, där den själv-
sådda floran kunde beredas stängselskydd under längre samman 
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Fig. S, Fägård vid Lilla Malmö i Jäders sn. Förf. foto 1940. — Farmyard at 
Lilla Malmö in Jäder parish. Author pholo 1940. 

hängande perioder, då Särskilt al och ek utvecklades. Den allmänna 
närvaron av ekbackar under 1600- och 1700-talen, med eller ulan 
bredvidliggande enrismarker, förutsätta ett sådant skydd. Där stäng
sel saknades, kvarlämnade betesgången blott »mager hårdvall», 
»stenbackar» och »skallota berg» (Grundby i Vallby, 1688). Detta 
tillstånd förbereddes av en allmän degenerationsprocess inom den 
slåtterhävdade hårdvallsängen, som möter oss i uttrycken »hassel
backe», »backe med buskage», »mark med enbuskar» (Idö och 
Kinglöt i Jäder. respektive år 1706 och år 1755). Marker med en
buskar synas särskilt i Jäders socken ha varil av betydande om
fattning. Flora lämningar av enrismarker förekomma alltjämt. Den
na marktyp, som introducerats av odlingen, bildar cn mellansvensk 
övergångsform till den skånsk-daneka och västsvenska heden, vil
ken likaledes representerar markförsämring med kulturförfall och 
därav betingad genomgripande förändring av växttäcket som följd. 
Don verkliga heden, vilken som bekant bestämmer alla gamla kul
turområden utanför granskogsgränsen, är enrisbärande där den 
icke utsattes för regelbunden svedjning eller Ijungbränning. Dessa 
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hedar ha framsprungit dels efter av belesgång och rovdrift i för
ening förstörda lövskogar, dels på under forntiden och medeltiden 
utarmade odlingar (däribland lyckodlingar). Flora a\ de öppna 
enrismarkcrna på Mälarslätten uppvisa mer eller mindre tydliga 
lämningar av övcrvalladc åkrar, »vretar». Do kallas i Skåne-Dan
mark »lyckor» och äro resultatet av enskild eller gemensam upp
odling inom stängsel på utmarken. Odlingen avsåg antingen äng 
eller åker, och den skulle i överensstämmelse med landskapslagarna 
efter viss tid åter läggas under fäfot. Men detta skedde visst icke 
alltid, särskilt när det gällde ängslyckor. En stor del av Mälarslät-
tens enrismarker synes ha lövskog eller blandad barr- och lövskog 
till ursprung, men till skillnad från Skåne-Danmark lövskog, som 
genom stängselskydd (vattenskydd) och slåtter i förening framska-
pats av odlingen. Inför de med betesgången nedbrytande krafterna 
saknade denna lövskog på många håll förmågan att utan män
niskans hjälp verksamt konkurrera med tallen och granen. De 
många i Jäders socken alltjämt kvarlevandc ekarna knytas därför 
till den gamla boskapsskötselns stängselkrav. Där detta av olika 
orsaker sattes ur funktion, invandrade först tallen, därefter granen. 
Det är följaktligen fullt i sin ordning att de förhistoriska gravfäl
ten i Mellansverige ofta äro bevuxna med barrskog, under det att 
vi i Skåne-Danmark återfinna gravarna ofta i sällskap med bok 
eller också naken hed. 

Den gamla betesorganisationen sträckte sig icke blott ut över alla 
punkter på fastlandet utan också till öarna i Mälaren och dess 
fjärdar (koholmarna). De större holmarna nyttjades till slåtter. Så 
länge denna utövades mera regelbundet privilegierados utvecklingen 
av lövträd och lövbuskar, varför röjningar fingo företagas från tid 
till annan för upprätthållandet av ängstillståndet, vilket poängtera
des av höladorna (Wiskär i Jäder. 1792). Att dessutom sjöfodret 
— i allmänhet fräken (Equisetum). som i närings- och fodervärde 
kan jämföras med klöver — bärgades vart annat år, visar oss, att 
den äldre boskapsskötseln ställde vidsträckta krav på att alla na
turliga fodertillgängar tillvaratogos, varhelst de yppade sig såväl 
på land som i vatten. 

Lövskogen tillhör således icke Mälarslättens bevarade äldsta flora. 
Denna ha vi att söka i vattenvegetationen. De många sparade ekarna 
och de tjusiga enrismarkerna, med numera ofta förvuxna enar, ge 
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oss utblick blott över cn i liden tämligen närl iggande period i 

Kafjärdens långa vegetations- och odlingshistoria. 

Slutsumman av denna knapphändiga undersökning blir, att jord-

försämringen och jordförstöringen äro problem, som följa män

niskan i Sverige sedan forntiden. De våta markerna intogo en gyn

nad ställning och garanterade odlingen on viss stabilitet, vilken 

favoriserade boskapsaveln som huvudnäring. När spannmålsod

lingen redan under den äldre medeltiden rycker fram som huvud-

förvärvskällan i Mälardalen, så uppfattar jag detta ytterst som en 

al lmän reakt ion inför ser ie r av omfattande foderkr iser . Dessa in

trädde under ett visst skede av landhöjningen, nä r de s lå t terbelagda 

och betcshävdadc flacka dybot tnarna överg ingo till mag ra hård

val lar . Denna s i tuat ion kunde blott åkerbruke t och plogen bemästra . 

S U M M A R Y 

Mårten Sjöbeck: Observations concerning the historical development 
of the sett lement in prehistoric t imes around Kafjärden, Söder
manland. 

Iu Sweden and obviously evon iu Denmark il bas not boen clearly obser-
vod that in tho history of agriculturo hvo very different types of common 
grounds have existed already from tho beginning — the low common grounds 
(as a principlo concavc) and tho high common grounds (as a principle con-
vex). They appear iu flat lerrain but are much more emphasized in the 
uuoven landscape. The settlomout (the village grounds) is found in tho inter-
mediate position wilh the oxploiting dosire of human beings pointed in 
ovcry direction. The prehistoric traditions turned tho earliest attentious to
wards the higher self-drained terrain. The låter Iron Age enlarged the 
exploitation which now with inflexible cousequencc was extonded to the 
lowost surfacos (tho low common grounds). These are covered with sedi
ment and aro usually situated in the neighbourhood of oulropic watcrcoiirses 
— rich in minerals. Tho flattor and tho more extensive these low common 
grounds were, the greator booame the conditions för the contimiod cxistence 
of tho prehistoric settlements and tho expansion of the settlements of the 
Middle Ages. The newly won interest for the low common grounds was 
connected with the national dovclopmout of tho primitive iron produetion and 
tho invention of the iron imploraonts for cutting which introducod hay-
making — this took placo first in marshes. In Sweden this was iulluonccd 
to a higher dogreo by the general lowcring ot the soa-lovel on aerount of the 
rise of the land. Thus intermediato periods brought rich foddor produce 
which favourod cattle brceding. Tho critical point of (he promising cattle 
brecding took place when the mudily sca-bottoms — rich with gross — at 
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last settled and changed to meagre grazing land where junipcr brush (Juni
perus) gradually spread from higher torrains, from fields previously 
neglected. The map material from the 17th and the 18th century ihustrates 
the impoverishing of the soil in the Mälar Valley. Comparisons can be made 
with the conditions in Denmark in formor days. The low common grounds 
changed to pastures and could gradually no longer be used for hay-making. 
This brought with it renewed födder crises which hindered the increase of 
cattle breeding. Hence the farmers tried to receive conpensation through 
forest-clcaring and the introduetion of chalets (säter). This distressing con-
dition could be definitely mastered first with the help of iron ploughs which 
were capable of ploughing up the muddy sea-bottoms to fields. By studying 
the course of development in tho Scandinavian countries one must take into 
oonsideration that tho spruce-forest boundary also forms an important inter-
Scandinavian cultural boundary. Within tho spruce-forest boundary the 
deteriorated fields were covered with fir and spruce and wero transferred to 
impediment (at that time timber forest without any value). Outside the 
spruce-forest boundary tho beech found its way to tho moagre fields. At the 
same time the unfenced ground, through different kinds of soil destruetion, 
finally changed to heaths. The lowcst levels remainod for a long time as 
>Svarteland» — unfertilc marshy heaths with >Erica» as a characteristic 
plant. The principal result of this investigation is that the deterioration of 
the fields and destruetion of the soil are problems that are inseparablo from 
the Nordic culturo. 
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