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Förord

Sedan 1970-talets slut har i län och kommuner 
pågått ett omfattande arbete med att utarbeta 
regionala och kommunala kulturmiljöprogram. 
År 1987 gjorde Riksantikvarieämbetet ett urval 
av sådana miljöer som enligt lagen om hushåll
ning med naturresurser m.m. har sådana kultur
värden att de är av riksintresse. Tiden är nu 
mogen att påbörja ett bredare sammanfattande 
av den kunskap om landets kulturmiljöer som på 
detta sätt tagits fram, men också att genomlysa 
miljöerna med vetenskapligt grundade tematiska 
kunskapsammanställningar av det slag som 
denna skrift är ett prov på. Vi siktar på att fram
ställa ett Kulturmiljöprogram för Sverige som 
skall redovisa den kulturhistoriska referensramen 
till riksintresseurvalet. Mer härom står att läsa i 
en faktaruta längst bak i boken.

Denna skrift ingår i en serie av förstudier: Stu
dier till Kulturmiljöprogram för Sverige. ”Vad 
berättar en by?” tar upp något av det mest cen
trala i svenskt kulturarv - de rika spåren av äldre 
ekonomisk och social organisation som knyter

sig till de byar och gårdar som ännu ligger i 
tusental på vår svenska landsbygd. Den behand
lar även bosättningar som ytligt sett verkar vara 
renodlade lantbruk men som i själva verket varit 
föregångare till sådant som idag hör hemma i 
offentlig sektor och industri. Boken visar på 
mångfalden av perspektiv - ekonomiska, sociala, 
kulturella - som kan anläggas på alla dessa sam
hällets grundläggande enheter. Därvid berör den 
viktiga principfrågor om hur kulturhistoriska 
helheter och sammanhang i landskapet kan ana
lyseras och beskrivas. Med detta vänder sig ”Vad 
berättar en by?” till den breda krets av männis
kor som yrkesmässigt eller genom engagemang 
för kulturhistoriska landskapsvärden kommer i 
kontakt med den nya kulturmiljövårdens arbete. 
Och den vill sist och slutligen uppmuntra sina 
läsare att söka efter kulturmiljösystem genom att 
sätta sig in de olika tidevarvens organisations
mönster och livsstil.

Bengt O H Johansson Nils Blomkvist
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Äldre kulturmiljö sy stem 
i odlingslandskapet. En introduktion
Nils Blomkvist

Bokens bakgrund och syfte
Den nya kulturmiljövården

Vården av det kulturarv som ingår i vår yttre 
omgivning har under senare år beträtt en mer 
holistisk väg. Ett nytt synsätt har trängt in i 
lagarna, som en komplettering av kulturminnes
vårdens traditionellt välutvecklade arbetsformer. 
Perspektivet har vidgats från främst vetenskapli
ga och estetiska aspekter, till att även inbegripa 
en demokratifråga - allas rätt till ett eget kultur
arv - med folkbildande perspektiv på vetenskaps- 
grund. Arbetsfältet har blivit hela historien, som 
den kommer till uttryck i hela landskapet.1

Med det nya synsättet har ordet kulturmiljö 
införts i vårt språk, som ett verksamhetsövergri- 
pande begrepp för den historiska dimensionen i 
dagens landskap, definierad utifrån människan. 
De fysiska spåren av människans anordningar för 
produktion och konsumtion är begreppets kärna. 
Det avser helheter och sammanhang, och det 
involverar även icke avsedda effekter som män
niskans verksamhet fått, samt den kulturella vikt 
hon i vissa fall kan tillmäta naturelement. Kultur
miljön innefattar alltså människans samspel med 
naturen.2

Den nya kulturmilj övården medför en rad 
intressanta problem av såväl ekonomisk som

politisk art. Man inser lätt att det mera sällan 
kan bli tal om en fullständig fridlysning av större 
miljöer. Istället handlar det om att se till att de 
kulturhistoriska värdena tas till vara vid föränd
ringar, inte minst i kommunernas planering.3 
Gemensamt för allt antikvariskt arbete med 
levande miljöer är dock att de kulturhistoriska 
specialisterna inte ensamma kan skydda dessa 
värden. Det måste alltid ske en avvägning mot

1 De åsyftade lagarna är främst NRL/PBL 1987:10-12; KML 
1988:950; det förändrade synsättet har fortlöpande behand
lats i Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård. En 
samlad, populärvetenskaplig handbok om frågan är Kultur
miljö - Historien i landskapet, Utbildningsradion, huvudred. 
N. Blomkvist 1990.

2 En definition med denna innebörd har utarbetats i kultur
miljöavdelningens FoU-program och behandlats i Riksantik
varieämbetets FoU-råd.

3 En särställning intar i detta sammanhang Riksantikvarie
ämbetets urval av riksintresseområden, vilka enligt Naturre
surslagen 2:6 ska skyddas mot påtaglig skada. Urvalet omfat
tar ca 1700 större och mindre områden, fördelade över hela 
landet, vilka innebär ett storskaligt försök att utse referens
miljöer till vårt lands hela historia. De förtecknas i: Riksin- 
tressanta kulturmiljöer i Sverige. Riksantikvarieämbetet 
1990.
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NILS BLOMKVIST

andra intressen. I grunden är den nya kulturmil
jövården en demokratifråga.

Kulturmiljövårdarnas roll blir i det samman
hanget att tillhandahålla kunskap. Informationen 
ska med största möjliga överskådlighet och peda
gogiska förenkling serveras som kunskapsunder
lag till planerings- och beslutsprocesserna.4 Men 
varje välkomponerad måltid bygger på ett vitt
förgrenat arbete där kockens insats bara är sista 
ledet. På samma sätt måste förstås kunskapen om 
helheter och sammanhang i landskapet först sam
las in och bearbetas i flera led innan man kan 
börja förenkla dem - om resultatet ska få önskat 
innehåll, halt och smak. Hur man bäst urskiljer, 
artbestämmer och sammanför kulturmiljöns 
råvaror - de tusen och åter tusen landskapsele- 
menten från gången tid - är därför en nyckelfrå
ga i kulturmiljövårdens arbete.

Bokens syfte
Arbetet med hela miljöer har ställt kulturmiljö
vårdarna inför en rad utmaningar som visat sig

4 Detta är en av den nya kulturmiljövårdens svåraste och mest 
grannlaga uppgifter. Planeringsunderlag för bevarandevärda 
kulturmiljöer måste beskriva en rumsligt iakttagbar helhets
aspekt, med andra ord ett sammanhang av fysisk natur. Det 
kulturhistoriska motiv som gör en miljö värd att bevara är lik
väl förknippat med livets olika uttryck i förfluten tid och där
för aldrig av enbart fysisk natur. Eftersom även kulturmiljö
vårdens riksintresseområden måste få förändras för att kunna 
leva vidare, är det dessutom viktigt att ur myllret av land
skapskomponenter kunna framhålla de fysiska egenskaper 
som bär upp den värdefulla helhetsaspekten, så att de inte går 
förlorade under förändringsprocessen. Planeringsunderlagen 
fordrar därför högst precisa och detaljerade lokalhistoriska 
kunskaper, tolkade och insatta i sina generella sammanhang, 
men dessutom anknutna till områdets fysiska bestånd av bety
delsebärande komponenter. Se vidare Ivar Eklöf Ett ord och 
en bild, Kulturmiljövård 1:1989; Hans Bjur och Ola Wetter
berg Kulturmiljö och planering. Om historia för framtiden, 
Byggforskningsrådet, R 83, 1990; Ivar Eklöf Inflytande. 
Studiehandledning om kulturmiljövården i samhällsplanering
en, Bygd och natur, Skriftserie Nr 2; Josef Rydén Samla kun
skap om din kulturmiljö, Bygd och natur, Skriftserie Nr 3.

svåra att lösa entydigt och enkelt. Områdena är 
för stora att mäta upp, beskriva och förklara från 
den ena ändan till den andra. Man måste finna 
metoder att urskilja bärande element och avgöran
de förklaringar. Därvid måste hänsyn tas till att 
kulturhistorisk kunskap kommer från olika fack
områden, vilket kräver ”översättningar” och sam- 
manvägning. Man måste även begrunda att de 
företeelser som har satt de flesta och stabilaste 
avtrycken i landskapet inte alltid är de viktigaste 
att bevara.

Vår bok diskuterar principfrågor som rör kul
turhistoriska helheter och sammanhang. Den vill 
visa i hur hög grad enskilda objekt i landskapet 
kan finna sitt sammanhang. Och den vill uppmun
tra sina läsare att söka efter helhetsperspektiv 
genom att sätta sig in i de olika tidevarvens orga
nisationsmönster och livsstil. Samtidigt vill den 
orientera om ett tämligen enkelt sätt att analysera 
och beskriva de historiska helheterna i landskapet 
grundat på ett systemteoretiskt perspektiv.

De exempel vi tar upp hör hemma i odlings
landskapet, d.v.s. i den kulturmiljö som samman
hänger med jordbruk och det levnadssätt som 
utvecklats i anslutning därtill. Genom att söka 
efter flera olika infallsvinklar på människors tillva
ro blir vår bok en påminnelse om att det gamla 
bondesverige inte var en monokultur och att 
dagens odlingslandskap har formats av ett helt 
knippe av nyansrika utvecklingsförlopp, som 
utfallit på olika sätt i olika delar av landet. Vi vill 
samtidigt visa att sökandet efter historisk kunskap 
om givna landskap sällan behöver utgå från ett 
nolläge. Vi kan se tillbaka på - återanvända - en 
lång inhemsk forskningstradition. Den behöver 
bara dammas av, ibland inte ens det, och läsas 
med nya ögon. Vi tar upp en rad fallstudier ur tidi
gare forskning som visar hur våra förfäder etable
rade, organiserade, och även i viss mån uttryckte 
sig i landskapet.
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ÄLDRE KULTURMILJÖSYSTEM I ODLINGSLANDSKAPET

Boken vänder sig till den breda krets av män
niskor som yrkesmässigt eller genom engage
mang för kulturhistoriska landskapsvärden kom
mer i kontakt med den nya kulturmiljövårdens 
arbete.

Bondearvet - från både mar
ken och människorna
Svensk agrarhistoria i ”kort-kort”
Låt oss som en förberedelse kasta en snabb blick 
över vår agrara historia. Vårt lands första invå
nare levde av att fiska, jaga och efter behov 
samla ätliga rötter, bär och frukter. De levde som 
en del av naturen. Om de alls försökte styra dess 
processer, hade det mycket få konsekvenser, och 
knappast några som inte naturen på sikt kunde 
bemästra. Det innebär att spåren av de första 
åtta å tio årtusendena i vårt lands historia över
allt är försvinnande små i landskapet. I norra 
Sveriges inland och fjällvärld har ett följsamt för
hållningssätt till naturen fortlevt bland samerna 
ända in i våra dagar. De synliga spåren är i all
mänhet av sent datum och människans historia 
kan förefalla betydligt kortare här uppe än den 
faktiskt är.

Åkerbruket var däremot ett sätt att behärska 
naturen. Genom gödning, jordbearbetning och 
sådd kunde man i viss mån styra växtligheten. 
Det jordbruk som först spreds var antagligen 
svedjande, vilket kunde ge fantastiska skördar, 
något som i sin tur kan förklara att man ganska 
hastigt skiftade försörjningssätt omkring 4 000 
f.Kr. Emellertid lakades näringsämnena med 
denna metod snabbt ur jorden, nya åkrar måste 
hela tiden upptas - och det tog många år innan

skogen växt till sig sä att den på nytt kunde 
brännodlas. Men till sist kom skogen förstås till
baka, och av detta försörjningssätt finns också 
bara svaga spår bevarade.

Ett annat sätt att öka kontrollen över sin för
sörjning var införandet av tamboskap. Om 
boskapsskötsel förenades med åkerbruk måste 
åkern inhägnas för att få växa i fred. I övergång
en mellan brons- och järnålder smälte djurhåll
ning och åkerbruk samman till ett resurseffektivt, 
lokalt cirkulerande system, vari djuren stallades 
över vintern och livnärdes med under sommaren 
insamlat foder. Spillningen samlades upp i göd
selstack och spreds över åkerytorna, som även 
vederkvicktes med återkommande trädor. Liksom 
förut drygades försörjningen ut med jakt, fiske 
och andra binäringar. Vi fick uppdelningen i in- 
ägomark och utmark.

Från 700- och 800-talen e.Kr. började jordbru
ket att effektiveras och organiseras under en 
långsiktigt stark uppåtgående konjunktur som 
ägde bestånd till 1300-talets mitt. Man fick fler 
och bättre järnredskap, antalet nyodlingar ökade, 
slätterna fullkoloniserades och nya bosättningar 
togs upp ute i skogarna. I mer odlingsattraktiva 
trakter började bybildningen - hur och varför är 
omdiskuterat.

Parallellt härmed rämnade den absoluta själv
försörjningens princip. Städer växte fram vid 
knutpunkter i transportsystemen och länkades 
till varandra genom allt bättre organiserad han
del. Stadsresor och varubyte blev normala inslag 
i bondens liv. Nya ekonomiska och brukningstek- 
niska former utvecklades också, vilka möjliggjor
de separering av ägande och brukande, följt av 
allt tydligare manifesterade sociala skillnader 
(ståndssamhället), låt vara att träldomen efter 
hand upphörde. En kyrklig och världslig förvalt
ningsstruktur växte fram, som i allt väsentligt 
försörjdes genom uppbörd av jordbruksöverskot-

9
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vao Sok mStj msitmessmr 7
Kyrkan mitt i bygden 

är synlig från alla byar

Öppet odlingslandskap 
med historisk avgränsning

Alléerna uttrycker slottets 
inflytande och binder Ihop 

tyngdpunkterna

Byarna har förhistoriska anor

Småskalig lantlig infrastruktur
och dominant 
slottsmiljö

Småskalig och stadsmässig miljö 
på Drottningholm och Malmen

Informationen skall med största möjliga överskådlighet och pedagogiska förenkling serveras som kunskapsunderlag till plane
rings- och beslutsprocesserna.

tet. Långt fram i tiden var det själva produkterna 
som präster och ämbetsmän samlade in.

Från 1300-talets mitt fortsatte dessa processer 
under successivt tilltagande markbrist fram emot 
1800. Under detta skede förändrades främst de 
sociala relationerna i brukandet och ägandet av 
mark. Stora institutioner och mäktiga familjer 
blev ägare till allt mer av marken. Fram till 1600- 
talet drevs storgodsen mest enligt landbosyste
met, som innebar att brukaren fick bebo och 
självständigt sköta en bondgård, mot att han 
levererade en avtalad lega till ägaren. Ett stor
gods bestod därför under medeltid och äldre 
vasatid av en mängd separata bondgårdar och en 
huvudgård, som var mer ståndsmässigt bebyggd 
och försedd med lagerbyggnader dit avraden

kunde levereras. De underlydande gårdarna låg 
ofta i byar, vilkas gårdar kunde ha många olika 
ägare (inklusive självägande bönder). Ägorna var 
sammanflätade, så att de endast kunde brukas i 
en enhetlig årsrytm. Medan detta system under 
äldre medeltid kunde driva på motspänstiga bön
der att ägna mer tid åt åkern och mindre åt 
mångsyssleri, kunde det i ett senare skede upple
vas som en segt motspänstig struktur för stor
godsägare som ville öka sin avkastning. Bl.a. mot 
denna bakgrund fanns en strävan hos storgods
ägarna att arrondera egendomen och öka egen
driften. Säterilagstiftningen på 1600-talet gav 
sådana möjligheter, samtidigt som de genom 
reformationen indragna kyrkogodsen under stor
maktstiden återfördelades till kronans kreditorer

10
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och till andra som gjort sig förtjänta av belöning
ar. Det fanns en regel om att säterier måste 
bebyggas ståndsmässigt för att rättigheten skulle 
få behållas. Därmed började våra exklusiva herr- 
gårdsmiljöer växa fram i stor skala, medan gamla 
byar avhystes. Självfallet motsvarades dessa för
ändringar av tilltagande proletarisering - torp 
och backstugor blev allt vanligare.

Ett växande, välutbildat socialt mellanskikt 
bidrog till att förstärka kungamakten. Den stora 
reduktionen av tidigare bortförlänade kronogods 
fr.o.m. 1680 tog loven av det adelsvälde som 
blomstrat intill dess. De indragna godsen kom i 
stor utsträckning att användas som lönebostäl- 
len, till både officerare och andra ämbetsmän. 
Under 1600-talet hade en stående armé tagit defi
nitiv form och Sverige blivit en stormakt.

När stormaktsväldet åter grusats efter Karl 
XII:s utdragna nederlag, och fred vunnits, börja
de nya ekonomiska teorier att prövas. Man sökte 
på olika sätt utveckla jordbruket. Privilegierna 
utjämnades så att beroende bönder kunde köpa 
sig fria (skatteköp). Skiftesreformer sökte mot
verka fragmenteringen av tegarna och gav de 
resursstarkaste bönderna större handlingsfrihet. 
Laga skiftet (fr.o.m. 1827) medförde att byarna i 
det stora hela upphörde som funktionella enhe
ter. Under 1800-talet följde ett snabbt genom
brott för ett tekniskt mer avancerat jordbruk, 
präglat av markutvidgning genom sjösänkningar, 
täckdikning, växtföljder, foderväxtodling, meka
nisering och marknadsorientering, men även av 
fortsatt proletarisering och marginalisering. I 
många delar av landet hörde större delen av 
befolkningen hemma i torp, backstugor och sta- 
tarlängor.

Jordbrukets rationaliseringsprocess och mark
nadsorientering har fortsatt under 1900-talet. 
Behovet av arbetskraft har gått ned i takt med 
mekaniseringen. Industrin drog till sig befolk
ningsöverskottet. Sverige urbaniserades.5

Översikter av detta slag, som är avsedda att 
kunna rymmas i ett nötskal, kan naturligtvis 
göras med många olika betoningar. Jag har här 
bara velat påminna om ytterkonturerna i det väl
diga förlopp, som vi i det följande ska ta upp i 
närmare detalj.

De läsbara tecknen i dagens 
odlingslandskap
I fyra, fem årtusenden har jordbruket alltså varit 
vårt dominerande näringsfång. Det har inneburit 
en kontinuerlig kamp mellan marktillgång och 
folkökning, makthavare och utmanare, gamla 
och nya idéer. Vi måste känna vördnad och tack
samhet för de muskler som spänts i arbete, och 
den svett som brutit fram under mödan. Men vi 
har även anledning att respektera de intellektuel
la triumfer som ligger bakom de i odlingsland
skapet lagrade mönstren: järnålderns boskaps- 
gödslade jordbruk, skiftesbruket, den solskiftade 
byns stabila informationssystem där tomt var 
tegs moder, hemhantverkens utveckling i vissa 
trakter till egna näringar för avsalu, Axel Oxen
stiernas post- och skjutsväsende och Karl XI:s 
indelningsverk är alltsammans eleganta lösningar 
på sin tids utmaningar, med sin tids resurser.

Och vi kan vara förvissade om att den ekono
miska och sociala utvecklingen äger tusen och

5 Se broschyren Odlingslandskapet - en lång markanvänd
nings historia (Monica Bennett Gårdö m.fl., Riksantikvarie
ämbetet 1991), för en 50-sidig översikt med utförlig littera
turförteckning. För ett modernt arkeologiskt forskningsläge, 
se vidare Burenhult m. fl., Länkar till vår forntid - en intro
duktion till Sveriges arkeologi, Utbildningsradion 1988; för 
ett modernt historiskt forskningsläge dessutom Eva Österberg 
Den gamla goda tiden: Bilder och motbilder i ett modernt 
forskningsläge om det äldre agrarsamhället, Scandia 1982:1; 
Bönder och annat folk, SHT 1986. Christer Winberg Gren
verket, 1985; svensk utveckling behandlas i flera bidrag och 
speglas i globala perspektiv i Mats Lundahl/Thommy Svens
son Agrarian society in history, Essays in honour of Magnus 
Mörner, 1990. Se vidare not 11.
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åter tusen trådar till vad människorna trott på 
och tänkt: den heliga Birgitta vore lika otänkbar 
utan den tidiga medeltidens ägorättsliga utveck
ling, som Ivar Lo Johansson utan 1800-talets 
agrara marknadsorientering. Ett betydande inslag 
i det som konstituerar dagens svenskar - levnads
vanor, känslor, sätt att tänka - härrör från det 
agrara kulturarvet, filtrerat genom generation 
efter generation, fram till oss själva.

I dagens odlingslandskap ligger tonvis med 
sten som förfäderna har burit och staplat i rösen 
och gärdesgårdar, tusentals hektar av mark som 
de röjt till åker, hage och äng, ett oräkneligt växt- 
bestånd som de infört, eller som följt med dem 
ändå, vägar, hus och andra anläggningar som 
byggts av olika generationer m.m. Men detta är 
inte bara stenar, marker, byggnader, växter vilka 
som helst. De formar punkter, linjer och ytor ur 
vilka vi, ungefär som från en chifferskrift, kan 
läsa de agrara verksamheternas ekonomiska och 
sociala organisationskonst. Från byar och herr
gårdar, fiskelägen och bruk, sockencentra och 
myndighetsboställen, marknads- och mötesplat
ser, och från allt vad som eljest kan hänföras till 
odlingslandskapet,6 strömmar mängder av histo
riska upplysningar mot den som håller ögonen 
öppna och förstår att tyda tecknen. Ännu mycket 
mer kunskap får man fram genom direkta under
sökningar i fält och i arkiv. Kulturmiljövårdens 
målsättning stannar inte vid att visa fram gam
mal markanvändning, konstruktionsteknik eller 
annat sådant som framträder klart och tydligt. 
Syftet är att spegla livet självt.

6 Vi avgränsar således inte odlingslandskapet till enbart de 
agrara produktionsenheterna, utan betraktar allt som i 
huvudsak hörde till bondesamhällets livsstil som komponen
ter i detta. Ett så rymligt synsätt kan bl.a. motiveras därav, 
att företeelsers organisatoriska hemvist har genomgått flera 
förändringar under historien.

/ X
/ \

Tillfällig
bosättning

SOMMAR

Fångststabd.on

FAST BOSÄTTNING

VINTER

skog - sjo

bränsle fiske

Järnåldersgårdens system enl. Åke Hyenstrand. Ur Doku
mentation - forskning. En fältarkeologisk programdiskus
sion. 1981.
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Dtm -
ekiu

stratum

stratim

Öirig mark

hushåll

fysiskt
stratum

Schematisk modell av ett torphushålls transaktionsmonster. 
Ur Reinhold Castensson: Teknik, samhällsorganisation och 
vardagsliv. Ymer 1979.

En occitansk by
För att belysa vad som går att göra förflyttar vi 
oss nu emellertid till en bergssluttning i franska 
Pyrenéerna, där en grupp husgrunder utgör de 
synliga spåren av en bykärna som under medelti
den klängde sig fast här vid bergssidan. Uppe på 
toppen ligger en borgruin från samma tid och 
nere i dalen används ännu kyrkan, vars roman
ska drag avslöjar att den också funnits sedan 
medeltiden. Det gamla bynamnet Montaillou 
finns också kvar, men den nutida byn ligger läng
re ned, mindre svåråtkomlig för yttervärlden.

Det verkar vara en ganska alldaglig kulturmil
jö i det på medeltidsarv så rika Frankrike. Jag 
har inte varit i Montaillou, men liksom många 
andra tycker jag mig känna byn väl, genom en 
bok av Emmanuel Le Roy Ladurie om de män
niskor som bodde här i 1300-talets början. Den 
nämner deras namn och släktförbindelser, skil
drar deras arbete och levnadsvillkor i intimaste 
detalj - med vardagsgräl, föda, näringar, sexuali

tet, hygien, fasa, död, förhoppningar och bemö
danden. Skärpan är tillräckligt inträngande för 
att vi ska kunna förstå dessa medeltidsmännis
kors sätt att resonera och handla. Alla är med: 
inte bara prästen och adelsmannen, utan även 
byfogden, bönderna och herdarna, kvinnorna, 
barnen, pigorna och drängarna.

Till arten är boken en bymonografi av den 
genre som kulturantropologer har gjort berömd. 
Den tar oss med till medeltiden, som om vi reste 
till en exotisk miljö i ett främmande land. Det är 
en bok som lyckats levandegöra ett viktigt histo
riskt skede så att man tycker sig kunna följa för
loppet i landskapet och relatera det till fysiska 
kvarlevor, åtminstone några.7

7 Emmanuel Le Roy Ladurie Montaillou. En fransk by 
1294-1324. Sv. övers. Jan Stolpe 1980. Detta arbete seglade 
som bekant över världens bästsäljarlistor för tiotalet år sedan. 
Den byggde på protokollen från inkvisitionsdomstolen i Pami-
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Artikelförfattaren tycker sig känna Montaillou fast 
han inte varit där. Men många har faktiskt inspi
rerats av Laduries bok att besöka platsen. Här 
bestiger en av hans kolleger, Karin Schibbye, 
Montaillous borg med sin son Martin. Foto Sture 
Karsson.

Denna välkända och banbrytande franska for- 
skarbragd ger åtminstone på två grunder anvis
ning om hur historien i ett landskap kan göras 
levande: den utnyttjar ett källmaterial som låter 
oss betrakta livet i dess helhet för en given grupp 
människor i en bestämd miljö; den lyfter fram de 
vardagliga strukturerna, rörelsemönstren och de 
universellt giltiga existensiella frågorna.8 Därige
nom har boken om Montaillou blivit ett ypper
ligt demonstrationsexempel på det ofta och av 
många påpekade sambandet mellan natur och 
kultur, hur det inte bara är människan som for
mar landskapet, utan även landskapet som for
mar människan.

Flyger man, som vi nyss gjorde, snabbt genom

ers, som samlades in av den energiske inkvisitorn, biskop Jac 
ques Fournier åren 1318-25. När denne 1334 valdes till påve 
under namnet Benedictus XII, tog han dem med till Avignon. 
Tack vare det finns de i sina stycken ännu kvar i Vatikanbi- 
blioteket.

8 Ladurie hade mycket väl kunnat välja ett helt annat grepp 
om ämnet - Montaillou var det kanske sista fästet för albi- 
gensarkätteriet och förhören leddes av tidens kanske främste 
utrotare av irrläror. Men dessa mer unika omständigheter 
hålls medvetet tillbaka.

seklerna i en nationell syntes ser man knappt hur 
tillvaron växlat mellan goda och dåliga år, inte 
hur härar och epidemier dragit fram eller ens hur 
politiska system har skiftat, men väl hur skala 
och tempo några gånger har undergått mer avgö
rande förändringar, vid stora samhällsövergri- 
pande utvecklingsbrott - när jordbruket kom, 
när det fann sin resurseffektiva, bofasta form, 
när självhushållningen bröts, när städer och sta
ter bildades samt när marknadsorientering och 
rationell drift tog överhanden. Hur många fler 
särpräglade ekonomiska, sociala och kulturella 
strukturer, hur många agrara tekniker och bygg- 
nadsskick skulle vi inte möta, hur många bort
glömda tankevärldar skulle vi inte finna om vi 
istället kunde fortsätta att lika närgånget som 
Ladurie i Montaillou granska alla historiens 
boplatser? Vad var egentligen bakgrunden till 
den med Montaillouskeendet samtide, tillsynes 
plötsligt framträdande, uppländske kättaren, 
Botolf från Östby i Gottröra socken?9 Var han så

9 B. Lesch En svensk kätteriprocess i början av 1300-talet, 
FHT 1926; jfr Gösta Carlbergs roman Botolf bonde (1948).
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ensam i sin förnekelse av Kristi närvaro i altarets 
sakrament som det förefaller av ärkebiskopens 
dom från 1311? Och varför just i Gottröra?

Laduries Montaillou är en förebild därför att 
den handlar om levande människor! Läroböcker
nas, de nationella syntesernas och de statistiska 
medeltalens föreställningar om hur saker och ting 
”var”, behöver - hur korrekta de än är - strängt 
taget inte stämma på någon enda plats; de må 
sen vara inkapslade i ett nötskal som vårt lilla 
försök här ovan eller långa som den svenska his
torien i tio band. Inte så att samhällsutvecklingen 
skulle sakna regelbundenheter: tillväxt, speciali
sering, demografisk utbredning och förtätning 
tycks följa förutsägbara kurvor. Ekonomiska, 
sociala och kulturella förändringar tenderar att 
slå följe med varandra när de väl kommer, så att 
till sist hela samhällen förändras i stora ”revolu
tioner”. Men blandningen av generellt och speci
fikt blir likafullt olika på varje plats, precis som 
våra fingeravtryck, trots människoartens många 
enhetsdrag, varierar mellan varje individ. Även 
våra svenska punkter, linjer och ytor i landskapet 
innehåller en överväldigande rikedom på nyanser 
mellan regionerna i norr och söder, öster och väs
ter; och av mönster med olika tidsdjup.

Helhetsperspektiv på väg 
Boken om Montaillou är ett utflöde av ”annales- 
skolan”, en historieriktning som sedan 1920-talet 
inspirerats av då unga ämnesbildningar som so
ciologi, etnografi, kulturantropologi, humaneko
logi, kulturgeografi o.s.v. Den står inte för något 
egentligt nytt i metodiskt hänseende. De av före
gående forskargeneration utvecklade vetenskapli
ga verktygen, såsom typologier, källkritik och 
kvantitativa metoder (inklusive de rumsligt statis
tiska), blev också annalesskolans redskap. Men 
man ställde höga krav på frågeställningarnas 
samhällsrelevans och resultatens integration, man

höll uppsikt över helheter och sammanhang, på 
samspelet mellan människans olika aktivitetsfält 
och uttryck, och på ett mångvetenskapligt per
spektiv.

Annalesskolan var tidigt ute med något som 
under 1960-talet skulle bli en huvudtrend bland 
de historiska vetenskaperna. Vad den står för har 
kommit att kallas för ”totalhistoria”. Det svarar 
mot ett inom de flesta vetenskaper känt behov av 
synteser och helhetssyn, som är en naturlig och 
nödvändig reaktion mot den specialiserade 
”spjutspetsforskningens” allt smalare, exklusiva
re verksamhet. Strävan efter holism utgör en 
naturlig motrörelse till vetenskapens fortgående 
specialisering. Annalisterna har inte varit ensam
ma om att driva detta, men de har kanske gjort 
det med störst kringsyn och lärdom, varigenom 
de även förvaltat det bästa i tidigare forskning. 
Efterhand har de blivit en inspirationskälla över 
snart sagt hela världen. Av särskild betydelse har 
Fernand Braudels fokusering på de mycket lång
variga kontinuiteter som mer eller mindre uppsti
ger ur markens beskaffenhet och andra naturför
utsättningar i en region, vilka han lärt oss skilja 
från mer tidsbundna konjunkturer och kruset på 
tidens yta av händelser.10

När annalesskolan på allvar blev uppmärk
sammad i svensk forskning var ekonomisk och 
social historia redan etablerade, för att inte säga 
dominerande, forskningsperspektiv. Framför allt i 
de nyare disciplinerna ekonomisk historia, etno
logi och kulturgeografi hade utvecklingen länge 
gått i denna riktning.11 Som Birgitta Odén påpe-

10 Peter Burke Annalesskolan. En introduktion (1990). Göte
borg 1992. Andra tidiga uttryck för likartade historieperspek
tiv uppstod i USA, hos bl.a. Patrick Geddes och dennes efter
följare Lewis Mumford, se t.ex. den senares Stadskultur, Sv. 
övers. 1942 och The City in history, 1961.

11 B. Odén Den franska Annales-revolutionen och den sven
ska historikermiljön. Förord till Burke 1992. Här nämns sär-
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kat var emellertid samarbete mellan universitets- 
ämnena länge klent i Sverige. ”De som vågade sig 
över gränserna har betraktats med skepsis - som 
dilettanter och som inkräktare - vilket de själv
fallet också var.”12 När en ensam forskare med 
stor integritet banade sig egen väg genom flera 
universitetsämnen till en totalhistoria, fullt i nivå 
med annalesskolans samtida arbeten, hindrades 
hans vidare karriär. När samma undersökning - 
Börje Hanssens Österlen (1952) - tjugofem år 
senare kom ut i ny upplaga var det däremot som 
en uppburen klassiker.

Sedan några decennier har alltså intresse för 
vardagslivets strukturer och för de vanliga män
niskornas attityder medfört en uppgång bland de 
historiska vetenskaperna. Detta perspektiv står 
knappast i motsättning till, utan kompletterar 
snarare fokuseringen på, utvecklingsförloppens 
dynamik; det gör förklaringarna av de stora sam
manhangen mindre mekaniska. Vardagslivet har

skilt Eli Heckschers banbrytande arbeten. Sture Bolins, Arthur 
Attmans, Ingrid Hammarströms och Odéns egna arbeten kan 
även nämnas. Beträffande kulturgeografin visar Ulf Sporrong 
i ett ännu opublicerat bidrag till föreliggande serie hur sven
ska forskare utnyttjade vårt enastående kartmaterial i rader 
av regionala studier, som lyfte fram det svenska odlingsland
skapets fysiska strukturer, med David Hannerberg, Staffan 
Helmfrid och Erik Bylund som metodiskt nyskapande före
gångsmän. Samtidigt ägnade sig etnologerna intensivt åt stu
dium av bylivet. Huvudinriktningen låg på den materiella kul
turen, som man sökte kartera och regionindela med från äldre 
arkeologi inspirerade metoder, som var otillräckliga för ända
målet. Först genom kulturgeografen Torsten Hägerstrands 
banbrytande undersökning om spridningsprocessen, Innova
tionsprocessen ur korologisk synpunkt, 1953, fann man adek
vata metoder för detta slags undersökningar. Jfr N. A. Bring- 
eus Das Studium von Innovationen, Zeitschr. f. Volkskunde 
1968:2. Se vidare K.-O. Arnstberg Undersökaren, 1989, för 
en underhållande bild av Sigurd Erixons pionjärinsats; samt 
Gösta Berg/Sigfrid Svensson Svensk bondekultur, 1968, för en 
sammanfattning av de första etnologgenerationernas mognade 
forskningsläge. Inom konstvetenskapen markerade Gregor 
Paulssons Svensk stad, 1950-53, ett liknande genombrott.

12 Odén 1992, s. 13.

makten att kasta grus i det mest lovande utveck- 
lingsmaskineri. Dess makligt framkrypande, 
sekulära förändringar är också de mest avgöran
de, och när de väl inträffat, är de svårast att 
vrida tillbaka. Denna forskningens utveckling 
fäster också ökad vikt vid förloppens tidtabell, 
vid spridningsprocesserna, mottagandet eller av
visandet av impulser i varje lokalsamhälle: 1150 
är visserligen ett och samma årtal överallt, men 
det kan vara ”högmedeltid” i Ile de France och 
Rhendalen, ”tidig medeltid” i Skåne och Väster
götland, medan det förblivit ”vikingatid” på 
Gotland och i Uppland, och kanske äldre järnål
der i delar av Norrland. Och det senare kan 
mycket väl ha varit det mest kvalificerade sam
hället, det bästa att leva i.

Synsättet innebär att de olika historieforskan- 
de disciplinerna kommit varandra närmare. 
Arkeologin, kulturgeografin, etnologin och de 
många discipliner som bär historia i namnet har 
alla bidragit till utvecklingen av teori och meto
der. Särskilt arkeologin har haft en dynamisk 
utveckling som verkat gränsöverskridande även 
mot naturvetenskaperna. Den definitiva etable
ringen av en holistisk landskapsforskning i Sve
rige skedde när tre stora, på visst sätt samordna
de, mångvetenskapliga projekt drogs igång i slu
tet av 1970-talet, vilka i skrivande stund håller 
på att slutsummeras.13 När kulturmiljövården i 
vårt land under senare år också beträtt en mer 
holistisk väg, står det naturligtvis i ett intimt 
samband med motsvarande perspektivförskjut
ning bland de historiska vetenskaperna. Den har 
som aldrig förr blivit pedagogisk, berättande,

13 B. E. Berglund m.fl. The cultural landscape during 6000 
years in southern Sweden (Ecological bulletins 41), 1991. En 
äldre ansats till något motsvarande var det av Mårten Sten
berger planerade och till sin död 1973 ledda Eketorpsprojek- 
tet. U. Näsman/E. Wegraeus m.fl. Eketorp. Fortifikation and 
settlement on Öland, Sweden, 1976.
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Det här är Blacksta by, Gåsinge-Dillnäs sn i Södermanland. 
Vad berättar egentligen en by? Det beror förstås på vars och 
ens förmåga att läsa kulurmiljön, men också på hur mycket 
man vet om just den byn. Den som vuxit upp i Blacksta ser 
naturligtvis fler betydelsebärande detaljer än den som bara 
dröjt här någon timma på resa mellan Mariefred och Nykö
ping. Men alla ser vi en by som tusentals andra, med sin front 
av rödstrukna ekonomibyggnader mot landvägen. Alla mär
ker vi väl också den geometriska ordning som härskar i 
bykärnan, som om husen tvingats in i en långsmal fyrkant av 
en ilsken sergeant. Kulturmiljön är i sig en helhet, samman

hållen av landskapet. Den berättar om historia som utspelat 
sig på platsen. Dess komponenter ligger strödda över bygden 
- vi ser dem och får medvetna eller undermedvetna föreställ
ningar om invånarnas livsföring, både i nuet och i gången tid: 
naturresurser, ägoförhållanden, produktion, arbetets organi
sation, byte, teknikutveckling, principerna för avkastningens 
fördelning, konsumtion osv. Kulturmiljön ger oss de frågor vi 
behöver. För att få fullständiga svar måste vi föra samman 
forskningsresultat från flera discipliner, som arkeologi, etno
logi, historia och kulturgeografi. Det försöker vi göra i denna 
bok. Foto Bengt A. Lundberg, RAÄ.

förklarande. Och den har ett övertag även gente
mot de bästa vetenskapliga undersökningar och 
alla böcker på bibliotek, däri att den finns över
allt där människor finns. Kulturmiljön berättar 
alltid historien här.

Sverige - historielandet i norr 
Kulturmiljö vår dens inriktning på vardagslivets 
strukturer och de sekulära utvecklingsprocesser
na sammanfaller med en ökad internationell upp
märksamhet på Sveriges (och våra nordiska 
grannländers) historiska material. Vår del av 
världen har förvisso inte upplevt den mäktigaste

2-935349 RAÄ

historiska utvecklingen, de märkligaste händel
serna eller övat något påtagligt inflytande utan
för Östersjöområdet, annat än till följd av tillfäl
liga omständigheter - men vi har på sakområde 
efter sakområde den kanske klaraste spegeln för 
att reflektera det som faktiskt har hänt!

Det är nämligen väl känt att vardagslivets 
dimensioner är utomordentligt välbevarade i vårt 
odlingslandskap. Igen och igen möter vi dem - i 
många tusentals vikingatida bygravfält och run
stenar, i många hundra medeltida sockenkyrkor, i 
tusentals bymiljöer på ursprunglig plats med 
ännu ofta oinventerade bestånd av byggnader,

17
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Här ligger Blacksta by på sin svagt markerade ås, som bildar 
en smal landtunga mellan Nyckelsjön och Avlasjön. Åsen har 
skyddat radbyformen - ett medeltida ideal - från upplösning, 
genom att knappast tillåta annat än en långsmal bytomt. Vi 
ser den från en punkt strax öster om Nyckelsjöns norra ända. 
I högra bildkanten höjer sig åsen skarpt, vilket beror på att en 
stor sandtäkt skett framför. På krönet ligger Blacksta hög, en 
av traktens största järnåldershögar. Både ortnamnet och flera 
närliggande gravar troliggör att en gårdsenhet funnits här 
åtminstone sedan folkvandringstid. Fotografen har fångat in 
den mångfald av naturtillgångar som äldre tiders bönder

behövde kombinera för att få sina gårdar och byar att överle
va: de fuktiga partierna i sänkan ned mot sjön var ängs- och 
hagmark i äldre tider, åkrarna låg längre upp, på bägge sidor 
om bykärnan. Åkermarken var uppdelade i två gärden, av 
vilka det ena besåddes och det andra låg i träda omväxlande. 
Sjön var nyttig också genom fisket. Skog behövde man för 
djurbete, byggnadstimmer, gärdselvirke och bränsle. I Lars 
Strömbergs bidrag till denna bok (s. 31 ff) presenteras många 
variationer på svenska gårdars och byars försörjningssystem 
alltifrån medeltiden till 1900-talets början. Foto Ulf Bruxe, 
RAÄ.

hägnader, brukningsvägar, odlingsrester, kransbe
byggelser av små röda syrentorp, i många hundra 
tidigmoderna herrgårdsmiljöer, bruk, vägminnen, 
mötes- och marknadsplatser för att nämna några 
exempel. Här kan vi utläsa både de generella dra
gen - tillväxt- och retardationsfaserna, innovatio
nernas segertåg - och de tidsbundna stildragen 
och smakförändringarna. Men vi kan också i 
kategori efter kategori utläsa regionala skillnader, 
tidsförskjutningar, ”blandningar” och misslyck
anden.

Allt detta och mer är, med sina specifika natio

nella och regionala accenter, även tämligen gene
rella uttryck för europeisk historia. Samtidigt 
som de utgör vårt bidrag till det gemensamma 
kulturarvet och bildar grunden för vår egen iden
titet, innehåller de många nycklar till förståelse 
av förlopp och tillstånd även på andra håll.14

Det är en självklarhet, att alla medvetna, aktiva 
bevaringsinsatser utgår från kunskaper om det

14 Man kan tänka sig många orsaker till detta: vi har i långli
ga tider utgjort periferi till högkulturerna nere i Europa, hit
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bevaringsvärda. En viktig, bidragande faktor till 
vår kulturmiljös rikedom och förklarande förmå
ga är därför att vi håller ovanligt väl reda på vad 
kulturmiljön innehåller. Med rötter tillbaka i år 
1599, då Johannes Bureus fick inrikes respass för 
att inventera och avrita runstenar, har Sverige en 
kulturminnes- och kulturmiljövård som ackumu
lerat kunskap om våra landskaps historiska inne
håll genom ett omfattande inventeringsvasen, 
systematiska arkeologiska exploateringsunder- 
sökningar, systematiska etnologiska frågelistun- 
dersökningar etc.

Mindre uppmärksammat, men väl så viktigt, 
är att vi internationellt sett har synnerligen goda 
förutsättningar att kombinera lämningar i land
skapet med faktisk kunskap om de människors 
liv och verksamhet som skapat lämningarna ifrå
ga. Vi kan nämligen följa snart sagt varje bond
gård alltsedan 1540-talet, få veta vad husbonden 
hette, vem som ägde gården, hur stor den var, 
hur mycket den skattade. Fr.o.m. 1600-talet kan 
vi efterhand få kännedom om allt fler ekonomis
ka detaljer, uppgifter om människors liv, barn
alstring, flyttningar, hälsa, själsliga egenheter och 
död. Och dessa uppgifter kan vi ofta belysa med 
en samtida ekonomisk karta över den gård, by 
eller stad där människorna bott. Sverige har helt 
enkelt ett, vid internationell jämförelse, enaståen
de välbevarat nationellt heltäckande källmaterial 
från tidigmodern tid.

Däremot kan man kanske hävda att svensk

har de kommit sent och i fullt utvecklad form - vi har mesta 
tiden varit fattiga och här har funnits gott om plats, varför 
trycket att ersätta det gamla i allmänhet inte varit så hårt. 
Utan att värdera det svenska kulturlandskapet mot något 
annat lands - någon sådan jämförelse är knappast möjlig - 
kan vi ju även konstatera att den långa fred som Sverige 
åtnjutit under de totala krigens 1800- och 1900-tal, i förening 
med en välutvecklad kulturlagstiftning och en utbredd 
ansvarskänsla för detta arv, har gynnat vårt lands ställning.

forskning och kulturmiljövård ännu har långt 
kvar innan vi lyckats göra full rättvisa åt dessa 
extremt gynnsamma förutsättningar. Enbart riks
intresseurvalet kunde påkalla 1 700 monografier 
av Montailloukaraktär. En utopi, visserligen. 
Men vi behöver hur som helst beskrivningar av 
dessa miljöer, både sådana som är så koncisa och 
fysiska, att de lätt låter sig infogas i kommuner
nas planeringsprocesser och sådana som lyfter 
fram den mänskliga bakgrunden så levande och 
allmängiltigt att miljöernas betydelse uppenbaras 
för allmänheten.

Hoten mot kulturmiljöer ligger latenta över 
allt. De förstnämnda slagen av beskrivningar 
måste därför formuleras omgående. Det får då 
göras på bästa tillgängliga kunskaper, vilkas kva
litet därför naturligtvis måste skifta. Ojämnheter 
i underlaget får successivt arbetas bort. Så snart 
som möjligt måste en enhetlig, mångvetenskaplig 
grund läggas för miljöernas förklaring, vilken 
efterhand och vid behov kan byggas vidare, skär
pas, preciseras, detaljeras. Även om det vore möj
ligt - och det håller jag inte för uteslutet i vissa 
fall - ska riksintressebeskrivningarna förvisso 
inte behöva tävla med Laduries bok. Det som lik
väl ger anledning att nämna dem i samma 
mening som boken om Montaillou är behovet av 
helhetsuppfattning, som i sin tur nödvändiggör 
ett mångvetenskapligt perspektiv.

Vi kommer inte åt det liv och den verksamhet 
kulturmiljöspåren representerar bara genom 
arkeologiska studier, inte heller endast genom 
konst- och arkitekturhistorisk byggnads- och 
bebyggelseforskning eller kulturgeografisk land- 
skapsanalys, etnologiska eller historiska under
sökningar av sociala strukturer, mentaliteter och 
utvecklingsprocesser - men binder vi ihop alla 
dessa (och fler) kunskapsvägar genom en sam
manhållen frågeställning och lägger dem tillsam
mans har vi plötsligt konturen till en helhetsbild.

19



NILS BLOMKVIST

Tomtgränserna är synliggjorda i Blacksta by. Bilden ger oss 
anledning tro att ett hemman delats i två i början av 1800- 
talet. Bytomten är geometriskt reglerad redan på de äldsta 
lantmäterikartorna, varför den sannolikt blivit lagd i "laga 
läge" och "solskifte" enligt medeltidslagarnas regler. Varje 
gårds tomtbredd stod därvid i proportion till gårdens hela

åkerinnehav och tomten tjänade som rättsligt dokument om 
detta i det västentligen skriftlösa samhället. När vi först fång
ar upp byn i historiska källor ägs den redan av frälse stor
godsägare, som bodde på annat håll, och av kronan. Under 
1700-talet friköptes flertalet gårdar och skattlades. Foto 
Bengt A. Lundberg, RAÄ.

Olika läsarter i landskapet

Visuella helheter
Under det nu aktuella kulturmiljöbegreppets 
framväxt har fokus förflyttats från objekt till hel
heter.15 Men vad är helheter i det landskap som 
kanske bäst liknas vid ett aldrig avstannande, 
gigantiskt överlevnadsspel? Ligger inte avgräns- 
ningen i ögat på varje betraktare?

Redan tidigt var antikvarisk expertis inställd

15 U. Sporrong Från objekt till miljö, Kulturmiljövård 1:1989.

på att identifiera närmiljöer, d.v.s. förtätade land
skapsrum som inramar eller sammanhåller forn
minnen respektive bebyggelse. Efterhand upp
märksammades även landskapspartier, d.v.s. 
avsevärt större områden av homogen karaktär - 
dalgångar, kustremsor, slättbygder o.s.v. Närmil
jöer och landskapspartier liknar det slags helhe
ter som landskapsmålare eller fotografer upp
fångar. De styrs främst av visuella kriterier: land
skapsbilden, siktlinjerna och i grunden naturty
perna.

Den konstituerande principen tycks vara att 
företeelser som liknar varandra tenderar att för
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enas med varandra hos en betraktare, bilda en 
anblick.16 Föreställningen behöver inte enbart 
vara övertagen från landskapsmåleriet. En intres
sant möjlighet är att denna ”lika söker lika-prin
cip” kan vara överförd från den arkeologiska 
vetenskapens stora 1800-talsparadigm - typolo- 
giserandet! De visuellt sammanhållna, homogena 
landskapsbilderna har en starkt inrotad ställning 
i kultur miljövårdens tillämpning, så som bl.a. 
framgår av områdesurvalen till Fysisk riksplane- 
ring (1974) och Naturresurslagens riksintressen 
(1987).

Detta synsätt har förvisso också många rimli
ga tillämpningar. Närmiljön är ofta en naturlig 
omslutning av kultur minnen och rumsligt små 
kulturhistoriska helheter, och många landskaps
partier - slättbygder, dalgångar - upplevs som 
kulturhistoriskt omistliga genom den upplevelse 
av tid, rum och rymd de erbjuder. Däremot vore 
det olämpligt att upphöja anblicken till allena 
saliggörande urvals- och bevarandekriterium. I 
sin förlängning skulle anblicken kunna bereda 
väg för ur kulturmiljövårdens synpunkt direkt 
oacceptabla tillämpningar.17

Funktionella helheter
Aven om vi aldrig ska underskatta de estetiska 
kvaliteternas och de visuella sambandens betydel
se för människans miljögestaltning, har det 
genom historien varit mycket viktigare för henne

16 Jfr den holländska miljötermen gezicbt.

17 T.ex. försök att med enbart perceptionspsykologiska krite
rier utpeka områden för bevarande, eller tankegångar om

konstruktiv landskapsvård”. Jfr Jonas Borglund Nedlägg- 
mngshotad jordbruksmark i kommunal planering. En metod
studie, Byggforskningsrådet R 32:1989; John Nihlén Den 
långa vägen till en ny miljö, Samfundet för hembygdsvård, 
u-å. ”Konstruktiv landskapsvård” kan givetvis vara motive
rad i förhärjade miljöer, som stora täktlandskap, men sådana 
åtgärder kommer aldrig undan problemet att de samtidigt 
utgör förfalskningar av historien.

att kunna kombinera olika naturresurser för att 
skapa sig en fullständig biotop, d.v.s. en livsmiljö 
som tillåter henne att överleva, rekreera och 
reproducera sig, samt tillgodose hennes s.k. 
psyko-sociala personlighetsbehov. Det gör att 
människan för sin försörjning måste söka sig 
tvärs igenom de tillgängliga landskapstyperna för 
att ta tillvara de olika nyttigheter som dessa till
handahåller och kombinera dem så allsidigt som 
möjligt. Den djurhållande, gödslande, ekologiskt 
resurssnåle bonden är sinnebilden för detta, 
genom sin klassiska kombination av vattenbruk, 
åker-, ängs-, hag- och skogsmark. Bondens ar
betsfält och intresselandskap ligger i 90 graders 
vinkel mot dalgångens homogena landskapsparti. 
Det börjar nere vid ån eller sjön, har inägomark 
på slätten, samt skogsbete, jakt och virkestäkt 
långt ute i skogen.

Hur människan lyckas tillgodose sina behov 
avgör hennes överlevnadsmöj ligheter. Detta 
representerar hennes ekologiska försvar. I dagens 
Sverige behöver vi alla vad som i dagligt tal kal
las ”inkomst”, ”bostad” och en rad ”tjänster” 
som kanske kan sammanfattas i uttrycket ”social 
trygghet”. Det är vår civilisations sätt att tillgo
dose människans behov av näring, klimatanpass
ning, hygien, vård och försvar, i perspektivet av 
vår påtagliga sårbarhet från ekologisk synpunkt. 
Vi erövrar dessa nyttigheter inom ett mer eller 
mindre bestämbart rumsligt system (arbetet, affä
ren, hemmet). Men vi lever i ett samhälle med 
långt driven arbetsdelning, varför vi inte behöver 
vare sig jaga eller slakta, så eller skörda, för att 
få mat på bordet. Konsumtionsenheten är i de 
flesta fall separerad från produktionen, och de 
personrelationer den föranleder. Allt detta är ju 
välkänt. Historiskt sett har emellertid produktion 
och konsumtion varit mycket närmare relaterade, 
såsom i det klassiska familjejordbruket.

I Montailloustudien anknyter Ladurie uttryck
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ligen till en kulturantropologisk forskningsrikt
ning. Framför allt drar han nytta av funktionalis
men och Bronislaw Malinowskis institutionsbe- 
grepp.18 1 1300-talets Montaillou kallades kärnen- 
heten ostal, på latin domus, ”hus”. Det betydde 
både (utvidgad) familj, gård med odelbar egen
dom som inkluderade betesrätt på allmänningar, 
symbol för nedärvd hemortsrätt och säkert myck
et annat. Även nordiska samhällen har uppenbar
ligen haft en sådan dominerande typ av ”kärnin- 
stitutioner”, med vissa andra parallellt existeran
de sidoformer, tydligast definierade av boendet. 
Släkt, gård, by, säteri, fideikommiss, järnbruk och 
stad är alla begrepp som haft en bestämd juridisk 
innebörd under vissa tider, men som tycks betyda 
en hel del mer som delvis inte är så lätt att preci
sera.19

Det kan vara mycket lockande att knyta urval 
och avgränsningar till detta slag av institutionella 
begrepp, som medför en så rik hemgift av välför- 
stådda associationer. Så har också skett i bety
dande utsträckning. Begreppen har lätt att bli 
accepterade eftersom de tycks förenkla våra sam
tal. Men de medför också stora svårigheter när 
människor tolkar deras underförstådda betydelse 
olika, vilket är lätt gjort beträffande företeelser 
som ändrat karaktär över tid. Vill man vara mer 
säker på att man talar om samma sak, när man 
beskriver så komplex materia som kulturmiljöer, 
som har fysisk utbredning, tidsdjup, förändrings- 
process, mänsklig betydelse och en hel del annat, 
återstår - tror vi - bara att börja beskriva och 
analysera dem i termer av system.

18 Se t.ex. Raymond Firth (red.) Man and culture. An evalua
tion of the work of Bronislaw Malinowski, 1957.

19 Se t.ex. David Gaunt Familjeliv i Norden, 1983; Christer
Winberg Grenverket. Studier rörande jord, släktskapssystem 
och ståndsprivilegier, 1985.

Kulturmiljösystem
I vår dagliga tidningsläsning stöter vi på såväl 
tankesystem som politiska, ekonomiska, tekniska 
och ekologiska system; i vår omvärld finns både 
systemkameror och systembolag. Systembegrep
pet (i denna moderna mening) hör samman med 
ett sedan länge väletablerat vetenskapligt teori- 
och metodkomplex för beskrivning och analys av 
komplexa sammanhang. Ett system brukar enkelt 
definieras som objekt (eller komponenter), vilka 
sammanhänger mer med varandra än med andra 
objekt. Det avser således en helhet som samman
hänger av inre orsaker.20 Som vetenskaplig term 
kan uttrycket användas om både abstrakta och 
konkreta företeelser.

Man kan säga att systemteorin är ett beskriv
nings- och analyssystem som vuxit fram ur studi
et av det biologiska livets former. Därför är det 
skickat att beskriva strukturer och analysera 
deras förändring. Så bildar exempelvis varje 
människa en helhet som förändras över tid. Hon 
är uppbyggd av ett intrikat biologiskt system 
med många funktioner. Vill vi förstå varför och 
hur hon förändras måste vi vanligen studera ske
enden i enskilda organ eller ända inne i de celler 
varav hon i sådan myckenhet är uppbyggd. På 
samma sätt bildar ju människan som social varel
se helheter på internationell, nationell, interregio
nal, regional, interlokal respektive lokal nivå. 
Därmed har vi återkommit till den ekonomiska 
och sociala organisationskonst som inledningsvis 
berördes. De mönster som gångna tiders män
niskor har efterlämnat i landskapet i lager på

20 Denna definition är hämtad från Carl Norrboms System
teori - en introduktion, 1972. En något annorlunda formule
ring hos Gunnar Törnqvist 1981 (not 23): en uppsättning 
objekt med varierande egenskaper, sammanhållna, indelade 
och avgränsade av de beroendeförhållanden och relationer 
som finns mellan dem.
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lager bör just vara lämningar av människans 
ansträngningar att för sina ekonomiska, sociala 
eller andra syften organisera sin omgivning, även 
inräknat en lång rad oavsedda följdverkningar. 
Karterar vi dem bildar de, som nämnts, chiffer av 
punkter, linjer och ytor. Tolkar vi dessa, fogas de 
samman till större och mindre system, samman
hållna av givna människogrupper - en familj på 
en gård, ett byalag, en godsägare på en herrgård 
med hela dess pyramid av underlydande, en offi
cer på sitt boställe med sitt indelta manskap för
delat över trakten, köpare och säljare som skapar 
en marknadsplats genom att återkommande träf
fas där o.s.v.

Av detta slags celler började vårt odlingsland
skap byggas långt innan Sverige blev Sverige. 
Liksom människan med jämna mellanrum lär 
förändra sin celluppsättning har också odlings
landskapets system förnyats - både människor, 
djur, anläggningar, resursområden och arbetssätt. 
Ska vi verkligen kunna förstå historien i landska
pet är det förstås i dess celler vi måste gå in. 
Genom att observera objekten och de flöden som 
sammanfogar dem till helheter ser man var i sys
temet en förändringsprocess börjar och hur den 
sprider sig för att till sist i vissa fall påkalla ett 
totalt kontinuitetsbrott. Vill vi förklara varför 
kulturmiljön skiljer sig åt regionalt, är det genom 
en jämförelse av regionernas respektive system 
som detta kan göras.

Ett systemteoretiskt perspektiv vann mer allmänt 
insteg bland de historiska vetenskaperna under 
1970-talet, som en väg att integrera vetenskapli
ga metoder till helhetsbilder.21 Man kan säga att 
det gjorde ett smygande intåg bland de historiska 
vetenskaperna av det skälet att det i grunden 
redan fanns där i form av ett naturligt och stabilt 
sätt att ordna företeelser efter inre sammanhang 
- exempelvis har arkiven under hela 1900-talet

varit uppbyggda enligt den i grunden systemana
lytiska s.k. proveniensprincipen. Det har funnits 
många ansatser av besläktad art. Man kan exem
pelvis notera stora likheter mellan systemteori 
och det funktionsbegrepp, anknutet till Walter 
Christallers centralortsteori, som Hans Anders
son infogade i sitt tvärvetenskapliga beskriv- 
ningssystem för stadsväsendets uppkomst.22

Skillnaden låg förstås i den medvetna anknyt
ningen till det systemteoretiska teori- och metod
komplexet med den fasthet och de synergieffekter 
detta kunde skänka. Överhuvudtaget är det vid 
sammanvägning av resultaten från olika vetenska
per som systemteorins fördelar blir uppenbara.

Att beskriva och analysera kulturmiljöer som 
system ligger med andra ord helt i linje med den 
inriktning på ekonomisk och social historia, 
humanekologi, socialantropologi och sociologi 
som vuxit sig stark under 1900-talet, och med 
den demokratiskt motiverade inriktningen på 
allas kulturarv som efterhand kommit till uttryck 
i de kulturpolitiska målen och i bevarandearbe-

21 T.ex. Stig Welinder Prehistoric agriculture in eastern middle 
Sweden, Acta archaeol. Lund, 1975; Ekonomiska processer i 
förhistorisk expansion, Acta archaeol. Lund, 1977; Sune 
Åkerman Ekotyper, Scandia 1978, samt efterföljande polemik 
med David Gaunt; Reinhold Castensson Teknik, samhällsor
ganisation och vardagsliv, Ymer 1979; Åke Hyens trand, 
1981, Janken Myrdal, Jordbruk och jordägande. Medeltidens 
födelse. Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, 1988, Janken 
Myrdal/Johan Söderberg Kontinuitetens dynamik. Agrar eko
nomi i 1500-talets Sverige, Acta univ. Stockh. 15, 1991.

22 Hans Andersson Zentralorte, Ortschaften und Städte in 
Skandinavien. Einige methodische Probleme, Kiel papers 
1972; Sjuttiosex medeltidsstäder - aspekter på stadsarkeolo- 
gi och medeltida urbaniseringsprocesser i Sverige och Finland, 
Medeltidsstaden 73, RAÄ 1990. De tre stora landskapsanaly- 
serande tvärvetenskapliga projekten under namn av Ystad-, 
Barknåre- och Lule älvdalsprojektet har uppenbarligen i viss 
mån planerats efter systemteoretiska tankegångar. Berglund 
(red.) 1991 s. 1 Iff; Jfr Hans Andersson (red.) By, huvudgård 
och kyrka, Lund, Stud, in mediev. arch. 5, 1989; Sune Åker
man (red.) Älvdal i norr. Acta univ. Umeå, 1990.
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Naturen gav inga egentliga förutsättningar att lösa upp 
bykärnan i Blacksta och flytta gårdarna ut på respektive 
egendom vilket annars ofta skedde i samband med laga skifte 
under 1800-talet. Byn kom att behålla sin medeltida radby- 
form. Det var bara gårdarna längst i söder och längst i norr

som kunde tillåta sig att luckra upp tätheten. Bilden visar 
Norrgården, som någon gång under 1800-talet vridits i 90 
graders vinkel i förhållande till övriga gårdar i byn och 
genom detta fått utrymme för en smått herrgårdsliknande 
plan. Foto Ulf Bruxe, RAÄ.

tet. Intresseförskjutningen från objekt till miljö 
har också givit en lång gemensam gräns till 
naturvården och till växtekologisk forskning, 
vars inriktning på näringsflöden o.s.v. sker mot 
systemteoretisk bakgrund. I studiet av odlings
landskapets historiska innehåll överskrids den 
vetenskapliga och administrativt organisatoriska 
gränsen fullt naturligt: det näringsflöde mellan 
plus- och minusytor som växtekologerna stude
rar är identiskt med det mulens, liens och plogens 
landskap som bondehistorien format. Ett system-

teoretiskt perspektiv synes kunna förena ansat
serna.

Men eftersom systematiskt tänkande är ett 
utflöde från vetenskapens värld och till sin natur 
analyserande, tycker en del människor illa om 
det.23 Det finns ett sunt motstånd mot begrepps- 
tvång och varje studium bör sist och slutligen

23 I en intressant uppsats av geografen Gunnar Törnqvist 
(Geografi och helhetssyn, Tvärsnitt 1981:3) ställs den fysiska 
helheten arena i motsats till den fysiska helheten system. 
Törnqvist driver tesen att de stora ekonomiska och sociala
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använda de begepp och definitioner som är ända
målsenliga för uppgiften, men det är onekligen en 
fördel att man använder väldefinierade begrepp, 
och i det längsta utnyttjar sådana som vunnit 
spridning, för begriplighetens skull.

När vi nu framlägger begreppet kulturmiljö
system bör inte heller dess innebörd vara svår att 
förstå: det avser fysiska sammanhang i den yttre 
miljön som gångna tiders människor skapat eller 
utnyttjat för produktion och/eller konsumtion 
och som ligger kvar och kan urskiljas i dagens 
landskap. Det avser inte att slå ut de sedan gam
malt vedertagna begrepp som närmiljö och land
skapsparti, vilka har sin försvarbara tillämpning, 
utan fastmer att komplettera dem med ett funk
tionellt analytiskt perspektiv och söka tydliggöra 
skillnaderna i tillämpning.24

En rik forskartradition att vända åter till 
Givetvis har efter hand mycket gjorts för att 
kasta ett allsidigt ljus över alla dessa våra miljöer. 
Inom kulturmiljösektorn utarbetas systematiska 
kulturmiljöprogram på läns- och kommunnivå. 
Tyngdpunkten läggs där ofta vid urval och 
beskrivning av uppenbart bevaringsvärda områ
den, medan resurserna mera sällan har räckt till 
mer förutsättningslösa analyser. För att förklara 
miljöerna behöver man en totalhistoria som for-

samhällslösningar som utgår från systemperspektivet utgör ett 
hot mot lokalsamhällena. Liksom i annan utvecklingskritik 
ter det sig likväl orimligt att förebrå redskapet (system
analysen) för hur samhällets makthavare använder det. I ett 
avslutande resonemang pläderar Törnqvist för en helhetssyn 
på lokalsamhället som på intet sätt står i strid med kulturmil
jövårdens synsätt.

24 Att systemteori lämpligen kunde bilda den vetenskapliga 
Principen för att sortera och organisera kunskapen om kul
turmiljöer, var det professor Rolf Torstendahl som först före
slog mig, under en långpromenad vid den tid då vi båda 
hodde i Knivsta. Jag fann senare att liknande tankar redan 
tidigare hade närts av bl. a. min företrädare Åke Hyenstrand.

drar medverkan från ett helt spektrum av veten
skaper. Sådana systematiska studier har också ut
förts. De stora landskapshistoriska s.k. Ystads-, 
Barknåre- och Lule älvdalsprojekten har etable
rat teoretiska och metodologiska riktmärken, uti
från vilka resonemang kan utvecklas även för 
andra trakter. Men man måste ha egna lokala 
data att bearbeta på varje plats. Därför har vi 
även under senare år kunnat iaktta en impone
rande mängd mångvetenskapliga, lokalhistoriska 
undersökningar, vilka ofta varit initierade av kul- 
turmiljösektorn och högskolan i förening och 
som ibland integrerat amatörforskare.25 Projekt 
av det slaget får ofta stor betydelse i lokalsamhäl
let som ett led i kulturarvets tradering, de genere
rar även resultat av vetenskapligt värde, men de 
tar ofta lång tid och även om de drar sig fram på 
anspråkslösa budgetar kostar de förstås en del 
pengar.

Vi förfogar emellertid redan över en synnerli
gen rik lokalhistorisk litteratur som arbetar på 
samma detaljeringsgrad som någonsin Ladurie, 
även om det varit få förunnat att analysera sitt 
material med ens tillnärmelsevis jämförbar skär
pa. Tar vi som exempel Gerd Enequists ”Nedre 
Luledalens byar” (1937) får vi en monografi över 
en hel grupp byar, vilkas näringsliv och land
skapsgestaltning följs genom 400 år. För ett stör
re område kan Nils Ahnlunds ”Jämtlands och 
Härjedalens historia 1” (1948) framhävas som 
ett moget exempel på hur detaljerad men ändå 
överskådlig den narrativa historikertraditionen 
kunde vara; Herman Schlicks ”Ecclesia lincopen- 
sis” (1959) är ett mer systematiserat exempel på

25 Berit Hall/Stina Andersson (red.) Tvärvetenskapliga studier 
kring gården Björsjöås, Göteborgs arkeologiska museum, 
1992; Leif Grundberg (red.) Medeltid i Ådalen, Länsmuseet - 
Murberget, Härnösand, 1992, är några exempel på detta slags 
projekt.
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en monografi över en bestämd grupp människor 
som ger oss en vid inblick i deras ekonomi, soci
alförhållanden, rörelsemönster och tänkesätt. 
Från dessa och hundratals andra avhandlingar i 
arkeologi, historia, kulturgeografi, etnologi o.s.v. 
kan lokala data uppletas som lätt skulle kunna 
infogas i ett systemteoretiskt ramverk.

Ett projekt tar form
Mot denna bakgrund väcktes idén att med ett 
lågbudgetprojekt pröva om det gick att extrahera 
beskrivningar av kulturmiljösystem ur tidigare 
forskning, oavsett vad denna haft för uttalad 
inriktning. Ett förslag utarbetades inom Riksan
tikvarieämbetets kulturmiljöavdelning med in
riktning på odlingslandskapets gårdar, byar och 
herresäten samt på myndighetsmiljöer, mark
nads- och övriga mötesplatser jämte för- och 
tidigindustriella verk som inneslöts i detta, utan 
att någonsin vara fullständigt utbrutna. Uppgif
ten fokuserades på tidsspannet mellan ca 1300 
och ca 1850. Projektet beviljades 250 000 kronor 
ur ämbetsverkets Forsknings- och utvecklingsan- 
slag. För att utföra arbetet rekryterades etnolo
gen Lars G. Strömberg, Göteborgs universitet, 
och byggnadsantikvarien Kristian Berg, Bover
ket, som båda varit verksamma inom kulturmil
jövården.

Konkret uttryckt var deras uppdrag att från 
ett urval tillräckligt detaljerade äldre och nyare 
etnologiska, kulturgeografiska och historieveten
skapliga monografier försöka rekonstruera till 
tiden och rummet preciserade kulturmiljösystem. 
De borde alltså vara beredda att lyfta fram funk
tions- och systemaspekter även ur arbeten som 
styrts av andra infallsvinklar. De borde välja fall
studier som var tillräckligt många och så fördela
de att den samlade redovisningen kunde antyda 
en helhetsbild av hur kulturmiljösystemen varit 
uppbyggda och varierat över tid i olika landsän

dar. Systemen borde beskrivas i enhetligt dis
ponerade, korta texter och dessutom redovisas i 
enhetliga flödesdiagram. En särskild uppgift, som 
man inte alltid kunde vänta sig finna utförd i de 
använda monografierna, men för vilken utre
darna ansågs särskilt skickade, var att kommen
tera hur de olika systemen kan spåras i landska
pet.

Projektets teori och metod 
Inför projektstarten skrev jag i februari 1990 en 
promemoria, där några grundläggande definitio
ner föreslogs, som även blev vägledande för 
arbetsfördelningen mellan Strömberg och Berg. 
Föreliggande text är en utvidgad version av 
samma promemoria, dessutom något bearbetad i 
ljuset av projektets resultat.

Utgångspunkten var att den nya kulturmiljö
vården har markerat begreppsmässig skillnad 
mellan objekt och miljö genom att behålla det 
sedan tidigare brukade kärnuttrycket kulturmin
ne för fornlämningar och sådana byggnader som 
kan försvaras med Kulturminneslagen. Kultur
miljö har i praktiken blivit de kulturhistoriska 
perspektiv som kan försvaras och förvaltas med 
stöd av annan lagstiftning, såsom Naturresursla
gen och Plan- och bygglagen. Begreppen kultur
minne för objekt och kulturmiljö för samman
hängande helheter är med andra ord stipulativa 
definitioner som framvuxit för att klarlägga till- 
lämpningsfrågor i kulturmiljösektorns samspel 
med övriga samhället.

För att historiskt förklara miljöer kan man 
behöva betydligt fler begrepp. I detta samman
hang fann jag anledning att markera en skillnad 
mellan lokala och centraliserade kulturmiljö
system, vilka visserligen kan ligga jämte varan
dra i odlingslandskapet, men av olika historiska 
orsaker och med olika betydelsebärande 
egenskaper.
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Den här bilden ger en ingång till Blackstas sociala historia. 
Efterhand uppläts enskilda gårdar till boställen och speciella 
funktioner: under 1700-talet och 1800-talets början var Sör- 
gården mönsterskrivarboställe, en annan gård i längan var 
gästgivargård, en tredje beboddes av en legendarisk fjärdings
man som under lång tid var betrodd med det mesta i lokal
samhället. Blacksta blev alltså något av en centralort i områ
det, bebodd av relativt myndiga och välbärgade personer. 
Läget vid den gamla landsvägen Mariefred-Nyköping bidrog 
väl till detta. När folkmängden började stiga under 1700-talets 
senare del sköt också en mängd torp och småstugor upp på

små utmarksimpediment längs gränserna mot andra byar. 
Kristian Berg skriver mer om de centraliserade inslagen i det 
gamla agrarsamhället på s. 89 ff. - Så till sist bilden: den före
ställer det baptistkapell som började byggas här på 1880-talet. 
Det hade då ett fyrtiotal medlemmar. Frikyrkorna rekryterade 
medlemmar bland de egendomlösa och fattiga. Det närbeläg
na, snabbt växande järnvägssamhället Gnesta spelade här en 
roll. I Blacksta fanns även en sympatiserande hemmansägare 
som upplät marken. Därför ligger kapellet just här, i utkanten 
av byn vid vägen mot Gnesta, numera betydligt påbyggt sedan 
början av 1900-talet. Foto Ulf Bruxe, RAÄ.

1. Lokala kulturmiljö sy stem definierades som 
artefakter och kulturpåverkade biologiska läm
ningar av en bestämd lokal människogrupp som i 
huvudsak försörjt sig genom att bearbeta närom
rådets naturresurser, så länge deras samspel med 
omvärlden är av underordnad betydelse.26

26 Det lokala systemets nedre gräns har jag försöksvis definie
rat som det minimum av naturresurser och sociala relationer 
en enskild människa behöver för sin långsiktiga överlevnad 
°ch reproduktion, oavsett näringsfång och teknisk nivå, d.v.s. 
det förutsätter möjlighet att fördela grundläggande uppgifter 
för försörjning, överlevnad och familjebildning. Jag kan tänka

2. Centraliserade kulturmiljö sy stem17 definierades 
som motsvarande slags lämningar av en bestämd

mig att detta i praktiken även skulle bilda kulturmiljöbegrep
pets nedre gräns. Den enskilda bondgården blir därmed vanli
gen ett objekt, byn en miljö, den enskilda herrgården med sin 
park ett objekt, men storgodset med sin centrala brukningsen- 
het, underlydande gårdar och övriga verksamheter en miljö; i 
en tätort utgör den enskilda byggnaden ett objekt, gaturum
met och kvarteret en miljö o.s.v. Några kvantitativa tröskel
värden finner vi omöjligt att uppställa.

27 Jag har efter åtskilligt grubblande stannat för termen cen
traliserad, trots att grundordet central både är kortare och
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människogrupp, vilken i huvudsak försörjt sig 
genom maktutövning, förmedling av varor, tjän
ster, impulser o.s.v. gentemot ett mer vidsträckt 
influensområde (socken, härad, handelsomland
o.s.v.). Grundbegreppet är här den centrala funk
tionen, med alla dess kulturhistoriska nedslag i 
verksamhetens centrum och periferi. Sådana cen
trala funktioner ligger inte sällan inblandade i 
lokala kulturmiljösystem, och det är inte alltid 
uppenbart av lämningarnas fysiska anblick att de 
förklaras av en central funktion. När flera såda
na funktioner lokaliserats intill varandra på kom- 
munikationsmässigt eller av andra orsaker för
delaktig plats uppkommer en centralort som 
genom fortsatt tillströmning av både centralisera
de och komplementära näringar i vissa fall vida
reutvecklas till tätort eller stad.28

Jag föreslog Strömberg och Berg att tillämpa 
dessa definitioner, eller motivera varför de even-

kunde tyckas duga lika bra. Jag vill emellertid markera en 
betydelseskillnad. Centrala system brukar vi kalla nationella 
eller jämförbart överordnade organisationer med centrum i 
huvudstaden eller motsvarande och hierarkiskt underordnade 
funktioner på regional och lokal nivå, såsom kyrkan alltsedan 
medeltiden, eller en modern storbank med huvudkontor, kon
tor och filialer. Ett centraliserat kulturmiljösystem är däremot 
en gruppering av kvarlevor i lokalsamhället, vilka förklaras 
av centraliserade funktioner, sockencentra, rättsvårds- och 
uppbördsväsen, handel, gästgiveri o.s.v.

28 Det är därför lämpligt att här även kommentera det av 
Törnqvist förespråkade arenaperspektivet, som jag blivit upp
märksammad på genom Kristian Bergs följande bidrag. 
Begreppet arena har markanknytning och är territoriellt 
avgränsat: det som händer på en arena har givna yttre beting
elser, fysisk närhet, lägeskombinationer och packningspro- 
blem. Även om en arena också kan vara en närmiljö, i ovan 
anförda bemärkelse, är den begreppsmässigt av annan beskaf
fenhet. Den utgår precis som systemteorin från funktionella 
relationer och får sin tillämpning på den geografiska och 
sociala realiteten, att många av människans system främst av 
kommunikationsskal tenderar att lokalisera sina fokala punk
ter till ett och samma avgränsade område. Arenaperspektivet 
kan därför vara väl ägnat att beskriva tätorter och städer för 
kulturmiljövårdens syften.

tuellt valt någon annan lösning. Som framgår har 
de i viss mån modifierat mitt ursprungliga för
slag. Det ligger i sakens natur att gränsen mellan 
lokala och centraliserade kulturmiljösystem 
aldrig kan göras absolut. Man ska därför inte 
förvåna sig över att finna analyser av storgods, 
respektive järnbruk, behandlade som både lokala 
och centraliserade system. I det ena fallet 
behandlas den lokala aspekten, i det andra den 
centraliserade. Till Bergs artikel fogas en analys 
av hur ett centraliserat kulturmiljösystem tedde 
sig i lokalsamhället som utförts av Carin Berg
ström och Ulrich Lange, kulturmiljöavdelningen, 
RAÄ, baserat på en kronofogdes verksamhet vid 
1700-talets slut.

Promemorian innehöll även ett frågeschema som 
jag föreslog att undersökarna skulle följa eller 
motivera på vilken grund de eventuellt frångick 
det. Frågorna var 1990 ställda på följande sätt:

1. När uppkom kulturmiljösystemet? Varför just 
då (d.v.s. av vilken process)? Varför just här 
(vilka naturförutsättningar efterfrågades just då)?

2. Hur har systemet fungerat i ekologiskt avseen
de? Vilka naturresurser har människan utnyttjat?

3. Vilka funktioner inrättade människan för att 
driva resursflödet i systemet? I vilken mån bilda
de funktionerna små ”institutioner”? Vilken grad 
av specialisering (kompetens) påkallade olika 
funktioner? Vilken social innebörd gav de åt 
”funktionären”? Vilka nyttigheter producerade 
systemet och hur fördelades de? Vilka lämningar 
finns kvar?

4. Vilka bytesr,elationer hade systemet med 
omvärlden? Vilka varor och tjänster exportera
des, vilka importerades? Hur beroende var det av 
omvärlden? Finns lämningar av detta?
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5. Hur fördelades makt och kontroll över syste
met, vilka beslutsprocesser innefattade det och 
vilka konflikter kunde uppkomma? Fanns sär
skilda funktioner för detta eller rymdes det inom 
produktions- och konsumtionsenheterna? Om 
möjligt upprätta organogram. Vilka maktrelatio
ner och konflikter rådde gentemot omvärlden? 
Hur var förhållandet till lagar och andra spelreg
ler? Finns lämningar av makt, konflikt och kon
troll?

6. Hur utmärktes systemet av formgivning, stilar, 
minnestecken, ”museifunktioner”, ”tabun”, ”be- 
själning av fysiska företeelser”, symbolik? Finns 
förklaringar? Finns företeelserna kvar?

7. Rådde individualism eller kollektivism i den 
lokala gruppen? Finns bevarade uttryck?

8. Hur länge har det lokala kulturmiljösystemet 
ifråga fungerat på beskrivet sätt? Var i systemet 
initierades en förändring? Vad innebar denna för
ändring? Hur återverkade den på systemet som 
helhet?

9. Förändrades systemet så i grunden att ett nytt 
system tog form? I så fall varför? Därefter (om 
man vill fortsätta och analysera det efterföljande 
systemet) åter till punkt 2.29

Så sökande var alltså den utmaning som Ström
berg och Berg erhöll. Som projektledare kände 
Jag mig en smula som d’Artagnans fader, som 
mte hade mer att ge i arv till sin son än ett gam
malt svärd, en ålderstigen häst och ett introduk
tionsbrev till herr de Treville! Det senare var för
stås det mest betydelsefulla och motsvarades i 
detta fall av konstitueringen av två referensgrup-

En förenklad version av denna frågelista användes i Utbild
ningsradions populärvetenskapliga ”fälthandbok” Läsa land
skap, som beräknas utkomma i dec. 1993.

per. För lokala kulturmiljösystem: Ulf Sporrong, 
Kersti Morger, Lena Palmqvist och Gert Magnus
son; för centraliserade kulturmiljösystem: Lars 
Nilsson, Ulla Brück, Ann Catherine Bonnier och 
Carin Bergström.

Det resultat som successivt har växt fram har 
tett sig lovande. Det pedagogiska värdet av 
Strömbergs grafrekonstruktioner över lokala kul- 
turmiljösystem har skärpts genom Ulrich Langes 
insiktsfullt tecknade tolkningar. Även om inte 
alla, eller ens något, hithörande problem får sin 
definitiva lösning genom de inom projektet 
genomförda studierna, är det spännande att här
med kunna lägga fram dem.
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Kulturmiljön och lokala näringssystem
Lars G. Strömberg

Föreliggande arbete syftar till att söka identifiera 
skilda värden som bildar en helhet, en kulturmil
jö. I vid mening representerar begreppet kultur
miljö ett av människan inrättat och påverkat 
materiellt såväl som icke-materiellt sammanhang 
oavsett i vilken tid som det hela existerar. För 
praktiska ändamål är det dock rimligt att använ
da begreppet kulturmiljö om de delar i vår 
omgivning som mer uttalat berättar om mänsklig 
verksamhet i förfluten tid. Det är vidare en kom
plicerad och omdebatterad uppgift att peka ut 
bestämda och väl avgränsade värden av materiell 
och icke-materiell art för att den vägen karaktäri
sera en kulturmiljö. Ser man däremot kulturmil
jön som en helhet - ett system eller mönster av 
organisatoriska nivåer för mänskliga aktiviteter 
och värderingar - kan problemet angripas på ett 
teoretiskt och empiriskt annorlunda sätt. Med ett 
lokalt kulturmiljösystem avses således artefakter, 
värdesystem och kulturpåverkade biologiska 
lämningar av sådana system vari bestämda män
niskor (lokala grupper) har levat, bott och arbe
tat, vare sig de fortfarande brukas eller är över
givna, är manifesta i landskapet eller dolda. (Se 
Blomkvist PM feb. 1990, jfr ovan sid. 7 ff.) 
Utgångspunkten för detta arbetet är att systema
tisera kunskap från ett rådande forskningsläge 
som, utifrån olika vetenskapliga perspektiv, bely
ser hur lokala kulturmiljösystem har formats och

varierat inom Sveriges nuvarande område. Den 
syntetiserade forskningsuppgiften har koncentre
rats till granskningar av vetenskaplig litteratur. 
Det betyder inte att forskningsinsatser på lokal 
nivå, initierad av hembygdsföreningar, skulle 
vara av mindre värde för problem som rör kul
turmiljön. Emellertid har resurserna inte räckt 
för en motsvarande arbetsinsats för den katego
rin av litteratur. Utan tvekan kan det dock lokalt 
finnas en bred och djup kunskap som måste vara 
ett komplement till den institutionella, veten
skapliga forskningen som rör kulturmiljöns pro
blemområden. Uppgiften här är att visa hur loka
la system varit uppbyggda och varierat över tid i 
olika landsändar. För att om möjligt praktiskt 
hantera en sådan omfattande uppgift riktas 
intresset mot agrarsamhällets gårdar, byar och 
högre ståndsmiljöer samt på protoindustriella 
verk på landsbygden i tiden mellan ca 1300 och 
1900. En särskild uppgift är att peka på hur de 
olika systemen har lämnat ännu bevarade rester i 
landskapet, och vad som kan känneteckna dessa 
kvarlevor i nuvarande skick.

Nedan följer ett antal viktiga punkter som kan 
antas väsentliga när det gäller lokala kulturmiljö
system.

1. Systemets uppkomst. När? Varför just då? 
Varför just här?
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2. Systemets ekologiska funktion. Naturresurser? 
Vilka lämningar finns kvar?

3. Vilka funktioner inrättas för att skapa konti
nuitet för de resurser som tas i anspråk? I vilken 
mån bildar funktionerna mer permanenta ”insti
tutioner”? Graden av specialisering inom funk
tionerna? Vilken innebörd har de för dem som 
deltar? Vilka nyttigheter producerar systemet? 
Hur fördelas de? Karta över systemets utbred
ning - funktioner och flöden inlagda. Finns läm
ningar kvar i kulturmiljön som konkret gestaltar 
detta?

4. Vilka bytesrelationer har systemet med om
världen? Vilka varor/tjänster exporteras? Vilka 
importeras? Beroendegrad av omvärlden? Läm
ningar av detta?

5. Hur fördelas makt och kontroll över systemet? 
Vilka beslutsprocesser infattar det och vilka kon
flikter kan uppkomma?

6. Systemets formelement. Här menas både kon
kreta materiella spår av systemet men även de 
icke materiella som lokala kulturmönster i form 
av karaktäristiska berättelser, sägner, fester, tale
sätt, matkultur, språkliga uttryck osv.

7. Är det lokala systemet präglat av i huvudsak 
den enskilda människan eller grupper av männi
skor? Bevarade uttryck?

8. Hur länge har det lokala kulturmiljösystemet 
kunnat fungera på beskrivet sätt? Var i systemet 
initieras dess förändring? Vilka externa faktorer 
är väsentliga i detta sammanhang? Vad innebar 
exempelvis en innovation? Hur återverkar den på 
systemet som helhet?

9. Förändras systemet så i grunden att vi kan tala 
om ett nytt lokalt system?

Med hjälp av ovanstående punkter har informa
tion och forskningsresultat komprimerats i ett 
antal grafiska modeller med kompletterande text. 
De är sammanställda av forskningsresultat från 
de olika vetenskapsgrenar som studerar odlings
landskapet - etnologi, kulturgeografi, historia 
o.s.v. Jag har försökt fördela dem rumsligt så att 
de tillsammans täcker hela Sverige och har som 
stöd för detta använt Dan Carlssons ” Regionin
delning av det agrara kulturlandskapet i Sverige” 
(sid. 33). Modellerna är i tidshänseende begrän
sade till perioden 1400-1900. Regionerna ger en 
schematisk uppfattning av geologiska och topo
grafiska särdrag liksom variationer i bebyggelse 
och ägostruktur samt dominerande odlingssys- 
tem. Däremot saknas bedömningsgrunder för 
materiella kulturgränser, ekonomiska, sociala 
eller politiska variationer osv. Dessa aspekter är 
betydelsefulla då man ställer frågor med utgångs
punkt från de nio punkterna. Emellertid är regio
nerna av sådan övergripande karaktär, att de 
trots de brister som finns, ändå lämnar värdefull 
bakgrundsinformation för förståelsen av kultur
miljön och lokala näringssystem.

Det är inte realistiskt att tänka sig svar på alla 
de problem som tas upp under respektive punkt. 
Frågorna skall ses som en listning beträffande 
den kunskap vi söker i litteratur som använts. 
Det primära syftet är att samla och systematisera 
vetande kring problemen. Litteratursökningen 
kan inte heller bli heltäckande. Tid och ekono
miska ramar tillåter inte en ”total” inventering. 
Det måste bli ett urval som något sånär ger rätt
visa åt en geografisk aspekt och samtidigt ger 
möjligheter att, så långt som möjligt, belysa frå
geställningarna. Målet är att öppna en diskussion 
om lokala system med hjälp av ovanstående frå
gor. Det kan bidra till en precisering av problem
ställningar som i ett senare skede kan ge anled
ning till mer målinriktade forskningsinsatser om
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Indelning av landet i 19 huvudregioner med avseende på det 
agrara kulturlandskapet. Dan Carlsson: Regionindelning av 
det agrara kulturlandskapet i Sverige. Nordisk ministerråd. 
Miljörapport 1987:3.

kulturmiljöns betydelse för lokala förhållanden.
Begreppet ”system” skall inte uppfattas som 

ett kretslopp i meningen att det är statiskt repeta- 
tivt. I mänskliga handlingar och värderingar 
finns den dynamik som låter systemet existera 
men också förändras. Systemet är därför en 
modell av ett ”fryst” ögonblick. Modeller låter 
sig inte göras utan en teoretisk referensram. En 
relevant utgångspunkt är individens/kollektivets 
förhållande till produktionsmedlen och de resur
ser som människan tar i anspråk för att leva och 
skapa drägliga förhållanden för sig och sin 
familj. Beroende på vilken klass, social grupp 
eller annan sammanslutning människan tillhör, 
kommer hon att utnyttja kulturmiljöns resurser 
på olika sätt. Det kan ge anledning till motsätt
ningar men lika ofta samspel mellan grupper och 
enskilda. Ekologin är här betydelsefull. Det eko
logiska perspektivet skall i detta sammanhang 
uppfattas som en aspekt på den naturmiljö som 
människor har tillgång till och som formar deras 
liv men också att naturmiljö lika mycket är en 
kulturmiljö formad genom mänskliga handlingar 
och kulturella värderingar. Det räcker inte att 
beskriva den ekologiska nischen, att redogöra för 
periodiciteten, energiflödena, ekonomiseringen 
och fördelningen av resurser. Bilden måste kom
pletteras med begrepp som rättighetsfördelning, 
konkurrens och samlevnad mellan människor. 
Förklaringar till varför naturmiljön exploateras 
på ett visst sätt kräver vidare kunskaper om fak
torer som arbetskraft, marknader, kunskap, 
arbetsorganisation, kapitalflöden osv. Dessa syn
punkter leder till ytterligare en grundläggande 
variabel i modellerna. Inom den tidsram som 
granskningen omfattar dvs. den historiska tiden 
före det industrialiserade samhället, är ägandet 
till jord den viktigaste markören för att identifie
ra sociala grupper och ekonomiska system.. I 
brytningen mellan agrarsamhälle och industri-
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samhälle inträder andra sociala och ekonomiska 
gränsmarkörer.

Modeller av lokala system kan teoretiskt kon
strueras utifrån denna grundläggande relation till 
arbete, naturresurser, produktionsmedel och 
ägande. Praktiska undersökningar kan dock 
mycket väl visa på behovet av en nödvändig 
nyansering av de teoretiska utgångspunkterna. 
Därför är det viktigt att påpeka att graferna inte 
gör anspråk på att framställa några detaljerade, 
faktiskt existerande förhållanden. Bestämningar
na i respektive modell bygger dock på konkret 
material och analytiska erfarenheter som förfat
tare lagt fram i undersökningar. Faktiska empiris
ka variationer i graferna måste mer anses som 
regel än som undantag. Ändå torde modellerna 
med stor säkerhet ge en god generell bild, med

avgränsade konturer i tid och rum, av grundläg
gande strukturella samband som kan sägas vara 
tänkbara i den kulturmiljö där exemplen är häm
tade. Modellerna skall också uppfattas som ope
rativa hjäpmedel för att indentifiera problemom
råden. Med tanke på arbetets syntetiserade upp
gift är det nödvändigt med en abstraktionsnivå 
som kan uppfattas som alltför generaliserande. 
Emellertid illustreras på s. 87 hur resultaten från 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 
kan användas för att konkretisera forskningsma
terial och grafer som i en modell av det subark- 
tiska nybyggarhushållets näringssystem. Emeller
tid har de ekonomiska och tidsmässiga ramarna 
begränsat insatser av en systematisk genomgång 
av fornlämningsregistrets möjligheter att levande
göra graferna med konkret material.
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STRAND BYAR
UTAN FASTARE 0YOR6ANISAT1ON

Näringssystem i Tornedalen ca 1700

Geografisk bestämning. Tornedalen.

1- Systemets uppkomst. Etablerat under första 
hälften av 1500-talet.

2. Ekologiska förutsättningar. God tillgång till 
jaktmöjligheter och omfattande fiske. Gles be
byggelse med stora arealer öppna för extensivt 
jordbruk med tyngdpunkt på boskapsskötsel. 
Hacka stränder med strandängar samt näringsrik 
sedimentering i älvfåran - mindre holmar med

riklig höfångst. Gynnsamma förbindelser i sjöfart 
söder ut för handel och fraktfart med fj ärrmark
nader.

3. Organisation. Resursutnyttjande med inrikt
ning på jakt, fiske, handel och boskapsskötsel 
med jordbruk. Fiske och jakt viktiga vid upprät
tande av ny bebyggelse där särskilt fisket säkrade 
en marginal mot svält innan de första skördarna 
kunde bärgas. Det innebar att småbönderna i 
kust- och älvmiljön i första hand var fiskare där
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efter jordbrukare. Kvinnorna kom därvid att få 
ett stort ansvar i jordbruksarbetet under en stor 
del av året.

4. Bygd och omvärld. Byar i egentlig bemärkelse 
existerade inte. Älvdalen var relativt sluten med 
enhetlig bebyggelse. Resursutnyttjandet på jakten 
och fiskets områden stimulerades av omvärldens 
efterfrågan. Ett rikt kontaktnät kom därvid att 
byggas upp med omvärlden genom handeln.

5. Makt och inflytande. Lokalt fanns en stor fri
het att utnyttja jakt och fiske för egen del inom 
kollektivets ramar. Centralmakten sökte emeller
tid nå kontroll över beskattningsrätten genom att 
tidigt koppla ägandet av land till fiskerättigheten.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Bebyggelse i ensam- 
gårdskaraktär liggande på rad utefter älven. 
Ägorna samlade i ett gärde. Relativt enhetlig 
byggnadsstil. Stensatta bryggor och båtlänningar. 
Fasta och omfattande fångstanordningar för lax
fiske och stora fångstsystem för vildren i fjällnära 
terräng.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Gården 
hade stor självständighet och bysamfällighetens 
inflytande var ringa beträffande jordbruket. Det 
individuella draget i systemet manifesteras bl.a. i 
att de flesta gårdar hade sina ägor samlade inom 
ett gärde. Då skiftena genomfördes under 1800- 
talet fanns få markområden att skifta. Det som 
innebar kollektiva lösningar i resursutnyttjandet 
var den samfällighet som i fångsttekniken fann 
sin organisation i fiskelaget - inte utnyttjandet av 
en bys åkerjord.

8. Systemets permanens - förändring. Genom 
gles bebyggelse kunde jakt och fiske i extensiva

Gården Lampisenää i Övertomeå socken. I förgrunden fållan 
ner till sommarfähuset. Bebyggelsen präglas av ensamgårdar, 
som ligger på rad utefter älven. Foto: J. Granlund/Nordiska 
museet 1993.

former bevara sin betydelse utan att komma i 
konflikt med andra former av resursutnyttjande. 
Särskilt fiskets betydelse innebar att trycket var 
ringa på ökade uttag från åkerbruket. Intresset 
riktades mot innovationer i fångsttekniker, sär
skilt inom fisket. Det medförde att jordbrukstek- 
niska nyheter hade svårt att få fotfäste. Jordbru
ket bar länge en ålderdomlig prägling där spa
den, krattan och hackan var de vanligaste red
skapen. Genom utbyggnaden av vattenkraften 
och den ökande timmerflottningen påverkades 
laxfisket negativt samtidigt som efterfrågan min
skade. Under 1800-talet försköts betydelsen i 
resursuttaget till skogen liksom en ökad priorite
ring av rationellare jordbruksmetoder.
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9. Nytt system? Det finns anledning att se för
ändringarna under 1800-talet som viktiga delar i 
ett nytt system som i allt väsentligt var inriktat 
på näringar koncentrerade till skogs- och jord
bruk.

Litteratur
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älvdal under 2000 år. Människan, kulturlandska
pet och framtiden. Föredrag och diskussioner vid 
Vitterhetsakademins konferens 12—14 februari 
1979. (KVHAA: Konferenser 4) Stockholm 
1979.
Enequist, G. Övre Norrlands storbyar i äldre tid. 
1935.

Granlund, J. Laxfiske i Tornedalen. Sv. övers, i 
Norrbotten. Norrbottens Museums Årsbok. 
Luleå 1969.
Hellström, P. Norrlands jordbruk. Norrländskt 
handbibliotek. Stockholm 1917.
Isaksson, O. Bystämma och bystadga. Organisa
tionsformer i övre Skytteanska samfundets hand
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ca 1800

STATLI6A \ 
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JAKT FISKE

i; ripor \

SUßARKTLSKT HUSHÅLL

S" y/ . :

BOSKAPSSKÖTSEL
jordbruk

MARKNAD

Subarktiskt nybyggarbusbäll ca 1800

Geografisk bestämning. Lögda, Fredrika socken, 
Ammanäs, Sorsele socken och Njunjes, Jokk
mokks socken.

1. Systemets uppkomst. Slutet av 1700- och bör
jan av 1800-talet. Bakgrunden fanns i central
maktens strävan att, genom skattefrihet under ett 
antal år, stimulera en fast bosättning för att sena

re få möjlighet att öka det totala skatteuttaget. 
Syftet var även att avlasta befolkningstäta områ
den från ekonomiska bördor som kunde väntas 
som resultat genom den starka befolkningsök
ningen med tyngdpunkt på de obesuttna. Privata 
skäl måste även antas ha haft betydelse då män
niskor sökte sig till områden med förväntade 
bättre livsvillkor för en fri bonde med familj.
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Njunjes by i Jokkmokks socken. 
Områdets fasta bosättningar etable
rades under slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet. Foto: Nordis
ka museet, början av 1900-talet.

2. Ekologiska förutsättningar. Rikligt med vilt 
och fisk. Vidsträckta starrängar och myrar. Barr- 
skogsregion med angränsande fjällterräng. Hög
länta sydsluttningar med god jordmån. Närheten 
till sjöar och vattendrag.

3. Organisation. Då jakt och fiske spelade en 
väsentlig roll krävdes en årlig arbetsrytm med 
hänsyn till variationer för vilt och fisk samt en 
anpassning till marknader och samernas rennä
ring. Dessa var viktiga för anskaffningen av nöd
vändiga råvaror och för sociala och ekonomiska 
kontakter. Långt driven arbetsfördelning mellan 
könen. Kvinnorna var mer bundna till gården för 
tillsyn av djur och nödvändig passning av barn 
vid sidan om annat hushållsarbete. Männen följ
de mer jaktens och fiskets årscykler. Då fäbod
drift praktiserades antydde detta ett arealkrävan- 
de jordbruk för att möta ett större betes behov. 
Fäboden kunde senare tas upp som permanent 
bosättning.

4. Bygd och omvärld. Övervägande byteshandel 
mellan de bofasta och samerna. De bofasta tog 
s.k. skötesrenar för vinterhållning med betalning 
i renar för slakt. Systemet krävde en nödvändig 
anpassning till en periodiserande resursanvänd
ning samt den därav relaterade könsfördelningen 
av arbetsuppgifter. Utanför systemet fanns socia
la kontaktfält till nomadiserande samer och han
delsmän vid marknader. De regelbundet återkom
mande marknaderna under året blev viktiga 
avstämningar i arbetsåret för att avsluta eller 
börja nya arbetsmoment. Då livsformen inte kom 
att konkurrera om resurserna med den nomadise
rande befolkningen etablerades ett ömsesidigt 
och nödvändigt beroende mellan dessa två grup
per. De bofasta var ofta mellanhänder för samer- 
nas råvarubehov som erbjöds på marknader när
mare kusten. Renar och getter kunde lämnas för 
bete hos de bofasta. Dessa kunde äga renar hos 
samerna. Betalning för tjänster kunde utgå 
genom gentjänster eller produkter från resp.
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grupp. Genom giftemål knöts släktskap. I övrigt 
- se grafisk modell.

5. Makt och inflytande. Kontroll och inflytande 
över systemet skall ses från två perspektiv. Från 
den enskilde fjällbondens synpunkt fanns utan 
tvekan en hög grad av självbestämmande. Byns 
organisation, som reglerade ett kollektivt arbets
år, existerade inte som hinder för privata initiativ. 
Konflikter kunde uppstå mellan samer och bofas
ta där båda grupperna utnyttjade en näringseko- 
logisk nisch som exempelvis vid vårfisket. Det 
gav anledning till att de bofasta sökte dölja goda 
fiskeplatser och slog vakt om de rättigheter som, 
enligt kontrakt, tillkom fjällbonden. Centralmak
tens avsikter och föreställning av nybyggarsam- 
hället överstämde inte alltid med bondens faktis
ka roll som jordbrukare. Jordbruk och boskaps
skötsel uppfattades från centralt håll som mest 
värdefulla då de ekonomiska värden som produ
cerades inom systemet kunde åsättas ett adminis
trativt värde som underlag för beskattning. Det 
var statsmaktens primära mål för att uppmuntra 
till dessa bosättningar.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Kulturmiljö med möjli
ga lämningar av husgrunder, spisrösen, visteplat
ser, stigar, resursbestämda ortnamn i mikromiljö 
(roning, hömyra, bäverraning, såtternäs osv.) båt- 
länningar, torvtäkter, kanaler för ängsbevattning, 
dämmen, terrasseringar, åkerhak, röjningsrösen, 
öppna dräneringsdiken, grävda brunnar, vatten
täkter, vägmärkesplatser, hägnader, fäbodvallar 
med röjda ytor, lämningar av spadade åkrar. Per
sonhistoriska berättelser ofta återgivna i sägnens 
form.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Den starka 
betoningen på den enskilde nybyggarfamiljens 
ansträngningar antyder en individuellt präglad

livsform vilket ytterligare markeras av den geo
grafiska isoleringen för bosättningarna.

8. Systemets permanens - förändring. Systemets 
kontinuitet byggde på en arbetsrytm som cykliskt 
följde de naturresurser som togs i anspråk samt 
de sociala strukturer som etablerades såväl inom 
som utanför systemet. Förändringen kan inte ges 
en entydig kronologisk bestämning. Näringssys- 
temet har existerat med hänsyn till de grunder 
som vara basen för livsvillkoren ett gott stycke in 
på 1900-talet. Se punkt 4. Koloniseringen av 
Norrlands inland kan inte anses avslutad förrän i 
början av 1930-talet. Statsmakten understödde 
aktivt ny bebyggelse i Norrland genom etable
ringen av s.k. kronotorp. Den processen fortgick 
i stort under hela 1930-talet och bröts i slutet av 
1940-talet. Från social och ekonomisk synvinkel 
torde dock viktiga förändringar ha ägt rum 
genom etableringen av en penningekonomi med 
ökat kapitalflöde som torde ha ersatt behovet av 
ömsesidigt utbyte av varor och tjänster mellan 
bofasta och samer. Industrialiseringsprocessen i 
början av 1900-talet erbjöd dessutom ett alterna
tiv vilket konkurrerade med villkoren för de som 
önskade etablera småjordbruk i fjällregionen. 
Möjligheterna att öka avkastningen genom inno
vationer var begränsade då odlingsmässiga för
hållanden inte lät sig påverkas i positiv mening 
genom konstgödning eller mekanisering. Åker- 
och betesmark bestod av små arealer där dyra 
investeringar i maskiner knappast lönade sig. 
Dessutom var de klimatologiska faktorerna av 
avsevärd betydelse.

9. Nytt system? Se punkt 8.

Litteratur
Campbell, Å. Från vildmark till bygd. Faksimil- 
upplaga efter originalutgåvan 1948. Umeå 1982.
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Sä/yong&tmdkJ' gaM-och pMćpty,ogl/500 ~

Säsongsbundet jakt- och fångstsystem ca 1S00

Geografisk bestämning. Norra Norrlands inland.

1. Systemets uppkomst. Tidig medeltid.

-2. Ekologiska förutsättningar. Rikligt fjällfiske. 
Goda vattentransportleder och närhet till mark
nader.

3. Organisation. I stort okänd. Männens ansvar 
låg dock i jakten och fisket medan kvinnor och 
barn skötte jordbruket vid kusten samt jakt i 
hemskogarna vid kusten.

4. Bygd och omvärld. I stort okänd. På goda 
grunder kan dock antas att handelskontakterna 
varit betydande och förbindelserna söderut

mycket betydelsefulla för innovationer och folk
omflyttningar i kustzonen.

5. Makt och inflytande. Konflikter med samerna 
är dokumenterade då kustbönderna inkräktade 
på fiskevattnen. Statsmakten ogillade även verk
samheten då bönderna inte betaide någon skatt 
för fångsterna.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Gropar efter eldhus, 
skörbränd sten, båtlänningar, näraliggande fångst- 
gropssystem, enkla husgrunder.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Okända. 
Emellertid kan förväntas att fisket och transpor-
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ter av båtar, redskap och fångster ombesörjdes 
kollektivt.

8. Systemets permanens - förändring. Systemet 
avvecklas under senare delen av 1500-talet pga. 
statliga ingripanden mot den fast boende befolk
ningens diversifierade resursuttag och rörliga 
livsföring. Konkurrensen med samerna om fisket 
störde skatteunderlaget samtidigt som den egna 
gårdens skötsel och reglerade former för skatte
börd ansågs bli försummade.

Litteratur
Campbell, Å. Från vildmark till bygd. Faksimil 
upplaga efter originalutgåvan 1948. Umeå 1982.

9. Nytt system? Se punkt 8.
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Norrländskt säsongsfiskehushåll i kustbygd ca 1850

Geografisk bestämning. Trysunda, Skeppsmalen, 
Norrfällsviken - Örnsköldsviks skärgård, Väster- 
norrlands län.

1. Systemets uppkomst. 1700-talets andra hälft.

2. Ekologiska förutsättningar. Goda fiskevatten. 
Naturliga hamnar i skärgården på öar med möj
lighet till små, extensiva jordbruk och boskaps
skötsel. Specialisering av böndernas produktion

till jordbruk med boskapsskötsel gav tillfällen till 
fiskearrenden från bönder. En växande sågverks
industri med arbetare vars köpkraft blev en vik
tig förutsättning för fiskets expansion.

3. Organisation. Säsongsfisket var en dubbelbo
sättning: sommarhalvåret i skärgården för fiske - 
vinterhalvåret fastlandsbosättning med binäring
ar och tillfälliga arbeten. De socio-ekonomiska 
nätverken mellan fiskare och bonde var påfallan-

43



LARS G. STRÖMBERG

Trysunda fiskeläge i Ångermanland. 
Bebyggelsen kring hamnen och ham
nområdet. I förgrunden till vänster 
skymtar kapellet och till höger några 
ladugårdar. Foto: Nils J. Nilsson/Nor
diska museet 1949.

de. Böndernas markrättigheter i skärgården 
kunde t.ex. arrenderades av fiskarna mot att 
bönderna fick möjlighet att hålla betesdjur under 
uppsikt på öarna.

4. Bygd och yttervärld. Genom specialisering i 
näringsfånget blev beroendet periodvis starkt till 
den lokala bondebefolkningen där arbetstillfällen 
och dagligvaror kunde erbjudas mot arbete eller 
andra prestationer. Särskilt uppmärksammat var 
detta under vinterhalvåret. Under sommarhalv
året riktades uppmärksamheten mot fiske, 
fångstberedning och försäljning mot kontant 
betalning till grossister eller minuthandel med 
lokalbefolkningen på industriorter.

5. Makt och inflytande. Den överordnande orga
nisationen var hamnlaget med säte för varje fis

kare. Hamnlaget förvaltade gemensam egendom 
som t.ex. hamnen. Därtill kom kapell, bakstuga 
och eventuellt andra byggnader. Beslutande 
organ var hamnstämman. Hamnlaget utsåg 
hamnfogden. Tvistigheter mellan andra fiskelä
gen kunde förekomma om bl.a. gränser till fiske
vatten. Hamnfogdarna hade här förhandlings
rätt. Konkurrens och rättstvister kunde även 
uppstå mellan lokalbefolkningen och ett skråor- 
ganiserat fiskande borgerskap.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Fiskebodar, bryggor, 
kyrkokapell, husgrunder efter bakstugor, bostä
der, beredningslokaler för fångster m.m. Enklare 
hägnader av sten kring betesmarker och åker
lyckor, spridda odlingsrösen. Fiskeplatser och öar 
i skärgården med specifika namn relaterade till
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topografiska förhållanden av betydelse för fiske 
och sjöfart.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Fiskets 
organisation ger i alla delar intryck av en stark 
kollektiv karaktär för skärgårdsbosättningen 
såväl för samarbetsformer för angelägenheter på 
öarna som själva fisket till sjöss. Fastlandsbosätt- 
ningen hade däremot en individuell prägel då den 
enskilde blev hänvisad att i stor utsträckning 
själv söka försörjning under vinterhalvåret med 
hantverk och tillfälliga arbeten.

8. Systemets permanens - förändring. Systemets 
förutsättningar fanns i en säsongsvis flyttning 
mellan olika näringsekonomier. Detta som en 
följd av marknadens efterfrågan på arbete/fisk 
men även reglerad av fiskens avsättningsmöjlig
heter, båtarnas och redskapens tekniska form. 
Mellan 1914 och 1918 förändrades situationen 
så att priserna ökade genom att efterfrågan på 
fisk steg markant p.g.a. av livsmedelsbristen. 
Motoriserade transporter vidgade marknadens 
geografiska omfattning för färsk fisk. Det blev 
nödvändigt att permanent bosätta sig i skärgår
den. En yrkesfiskarkår skapades.

9. Nytt system? I de förändringar som antydes i 
punkt 8 finns grunden för ett nytt system som 
karaktäriseras av att man efter hand överger en 
differentierad näringsekonomi till förmån för en 
specialiserad enkel varuproduktion med fiske 
som bas.
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Fäbodsystem ca 1850

Geografisk bestämning. Gruddbo by, Sollerön, 
Dalarna.

1. Systemets uppkomst. Odling och kolonisation 
av hemfäbodar (bodland), åker- och täktfäbodar 
sker under medeltiden. Hemfäbodar kunde bli 
permanent bosättning under 1700- och 1800- 
talen.

2. Ekologiska förutsättningar. Ingick i ett kom
plext agrart system som avser resursutnyttjande 
inom stora områden. Det förutsatte stora ut-

marksområden med myr- och skogsmarker för 
betesgång och hötäkt.

3. Organisation. Fäbodlaget var den centrala 
enheten av en grupp intressenter från olika byar. 
Syftet var att regelbundet och inom ett begränsat 
område i första hand tillvarata betesmöjligheten 
för boskapen. En bonde kunde vara delaktig i 
flera fäbodlag. Systemet karaktäriseras av ett 
närmast nomadiserande mönster med ett mycket 
varierande resursutnyttjande på flera typer av 
fäbodar och slåttermarker.
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Mångbergs fäbodar på Sollerön. Till vänster Flintullgården och till höger Tollagården. Foto: J. Granlund/Nordiska museet 1937.

4- Bygd och omvärld. Systemet var en del i en ut- 
Präglad självhushållning. I mycket ringa omfatt- 
ning producerades ett överskott för en marknad.

■5- Makt och inflytande. Fäbodlaget var en kol
lektiv angelägenhet. Flyttningen från huvudbyn 
var obligatorisk och böter kunde utdömas vid 
vägran. Det fanns således få möjligheter för den 
enskilde att påverka systemet i någon riktning.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Bynamn av äldre och

yngre typ för centralbygd. Äldre namn är de på 
-stad och -säter. Yngre är -sved, -myr, -äng; bod- 
landsnamn som -täkt, -äng, -lycka och -myr; 
ägarrelaterade namn som Persrönningen, Eriks- 
myran osv; tidsbestämda namn som måndagsmy- 
ran, tisdagsgässlan, onsdagsvilan osv. Bebyggelse 
av skiftande utseende och form beroende på 
arten av fäbod. Åkerfäboden hade t.ex. närmast 
byliknande karaktär med förtätad bebyggelse 
längst med en bygata. Vidare fägata, inägor och 
utmark där ägoslagen separerades med hägnader. 
Täktfäbodarna hade däremot gles bebyggelse
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generellt utan fredningsanordningar då jordbruk 
inte förekom utan endast höfångst och betes
gång. Karaktäristisk folktro med intresset kon
centrerat till skydd av djur och hushåll mot onda 
makter som t. ex. tjuvmjölkande väsen. Supra- 
normala berättelser vanliga om möten med sko
gens väsen.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Okända. 
Se dock punkt 5.

8. Systemets permanens - förändring. Fäbodsys
temets höjdpunkt var omkring mitten av 1800- 
talet. Befolkningsökning och lokal sedvanerätt 
vid arv motiverade då ett intensivt utnyttjande av 
samtliga resurser som systemet kunde erbjuda. 
Med industrialismen följde arbetsvandringarna. 
Trycket mot den odlade jorden och betesmarken 
minskade. Jordbrukets rationalisering med åtföl
jande specialisering ökade avkastningen på nära
liggande åker- och betesmark. Systemets betydel
se avtog som en viktig komponent i en utpräglad 
naturahushållning.

9. Nytt system? Systemet upphör att existera 
under 1900-talet. I det fall det fortfarande finns 
kvar är det endast i funktionen som turistattrak
tion.
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Finsk kolonisation med svedjebruk ca 1600

Geografisk bestämning. Nordvästra Värmland 
och norra Hälsingland.

1. Systemets uppkomst. Omkring år 1600. Orsa
ker i Finland var krigsoroligheter, missväxt, sjuk
domar och adelsförtryck. I Sverige stimulerade 
hertig Karl till nybildandet av hemman med löfte 
om skattefrihet i sex år. Avsikten var att koloni
sera öde skogstrakter och öka underlaget för 
skatteuttag genom spannmålsodling.

2. Ekologiska förutsättJiingar. Stora sjörika samt 
högt liggande vidsträkta torra ödeskogar med 
talrika mossar och myrar. Torra sjö-, älvs- och

bergssluttningar för bebyggelse. Moränmark. 
Riklig tillgång på fisk och vilt.

3. Organisation. Boskapsskötsel med svedjebruk, 
jakt och fiske som i huvudsak baserades på den 
enskilda gårdens arbetskraft. Den bestod av skat
tefinnen med familj, husfinnar med permanent 
bosättning intill gården samt av lösfinnar som 
jagade och fiskade och tog tillfälliga arbeten på 
finnhemman. Dessa kringvandrande lösfinnar var 
en av de viktigaste arbetskraftsreserverna då 
anläggandet av svedj or krävde mycket folk. Kol
lektivt delades även arbete och avkastning mellan 
olika skattehemman på vissa svedjemarker.
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Garden Rickenberg i Finnskoga socken, Värmland. Foto: N. Keyland/Nordiska museet 1920.

4. Bygd och yttervärld. Isolerad bebyggelse med 
utpräglad självhushållning. Kontakterna med 
centralbygden fåtaliga och begränsade till mark- 
nadsbesök och skatteuppbörd. Arbetsbyten med 
svenskar förekom liksom de senare anlitade fin
nar som var kunniga i folkmedicin. Somliga fin
nar tog anställning som jaktskyttar för Kronan. 
Några grundade gästgiverier, delvis som ett led i 
centralmaktens strävan att stävja landsvägsröva- 
re och allmän kriminalitet i skogarna.

5. Makt och inflytande. Genom det geografiska 
avståndet till centralbygder präglades systemet av 
ett utbrett enskilt inflytande över gård med tjän

stefolk. Konflikter kunde uppkomma mellan den 
bofasta befolkningen genom intrång på avlägset 
liggande betesmarker eller då befolkningsökning
en krävde nyodling i skogsmark. Tydligt är mot
sättningen till centralmaktens önskan att slå vakt 
kring skogen som resurs för bergsbruket under 
andra hälften av 1600-talet.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Kulturmiljö i avlägsna 
trakter med husgrunder efter bostadhuset - pör- 
tet, rian, badstugan, stall, fähus och flera bodar. 
Bebyggelselämningar högt belägna på torr 
moränmark. Fångstgropar. Ortnamn där flera
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anger platser för bebyggelse men även för svedje
marker eller annan naturresurs av betydelse som 
myrar, jakt- och fiskeplatser. Lokala sägner om 
finnarnas kunnighet i folkmedicin, deras benä
genhet att tillgripa våld i konflikter med svenskar 
samt särskilt lösfinnarnas livsstil att hålla sig 
undan myndigheternas kontroll.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Se punkt 4 
och 5. I berättelser och domboksmaterial antyds 
starka personligheter vilket kan visa på den indi
viduella karaktären hos de finska kolonisatörer
na.

8. Systemets permanens - förändring. Förutsätt
ningarna var en geografisk, marginell bosättning 
med utnyttjande av resurser som inte inkräktade 
på den svenska bosättningens livsvillkor. Därtill 
kom statliga stimulanser i form av skattefrihet. 
Delvis social men särskilt kulturell isolering kom
pletterar bilden av systemets funktion och förut
sättning för permanens. Förändringen inträdde 
omkr. 1650 då centralmakten begränsade eller 
förbjöd svedjebruket som svar på bergsbrukets

krav på skog för kolning. Giftermål mellan sven
skar och finnar, en flyttning till centralbygder 
samt den ökade kontrollen och upptagningen av 
de s.k. lösfinnarna i samhället är andra faktorer 
som förändrade systemet.

9. Nytt system? Den finska kolonisationen med 
svedjebruk kan sägas övergå i en allmän koloni
sationsvåg under mitten av 1700-talet som sär
skilt avser Norrlands inland och fjälltrakter. 
Svedjebruket hade där en avsevärt mindre bety
delse vilket inte minst utmärker valet av bosätt
ning. I Svealand minskade svedjebruket efter 
hand delvis som svar på bergsbrukets expansion 
men även genom att den finska befolkningen 
assimilerades med prioritering på traditionellt 
jordbruk med boskapsskötsel.

Litteratur
Gothe, R. Flasselafinnarna. Stockholm 1942. 
Lindahl, K. F. Brunskogsfinnarna. Karlstad 1982.
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Bondehandel och protoindustriellt system, ca 1750 - 1850

Geografisk bestämning. Centrala delen av Häl
singland och Ångermanland.

1. Systemets uppkomst. Medeltid.

2. Ekologiska förutsättningar. Gynnsamma jor
dar, kalkfattigt vatten som underlättade linröt- 
ningen. Produktion av lin i sådan omfattning att 
det täckte både husbehov och råvara för salu
slöjd och skatt. God tillgång på vattenkraft samt 
möjligheter till anpassning av verksamheten inom

ramarna för tillgänglig jordbruksareal och cyk
liskt arbetsår.

3. Organisation. Centrala styrmedel i form av 
linnemanufakturer, utbildningscentra, premier 
och privilegier för bondehandel. Regionala varia
tioner som linprodukter av hög kvalitet från 
Ångermanland medan stora obearbetade kvanti
teter råvara/grov väv kom från Helsingland. 
Organiserad och specialiserad bondehandel i 
kommission. Lokal bondehandel med köpstads-
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Hälsingegård, Alfta socken. "Galven". Foto 1917, i Nordiska museets arkiv.

varor. Mekanisering och organisation för kollek
tivt bruk av mekaniska linberedningsverk. Speci
aliserad, kringvandrande kvinnlig arbetskraft.

4. Bygd och omvärld. Omfattande varu- 
utbyte/kontanthandel med söder- och västerut 
liggande städer. Halvfabrikat till Hudiksvall och 
Söderhamn. Försäljning till konsumenter i Stock
holm, Falun, Sala och Norrköping av förädlade 
produkter. Genom uppköp/kommission även för
säljning av kött, fågel, fisk, hudar m.m. från 
skogsbönder och samer. Vidare försäljning av 
egna mejeriprodukter. Betalning i kontanter men

även i form av varor som salt, kaffe, tobak, sock
er, finare tyger m.m. Urbana influenser och 
impulser till innovationer i produktionen.

5. Makt och inflytande. Centrala direktiv utfär
dades om produktion, privilegier och skatter. 
Lokalt utformade maktrelationer genom ägandet 
till jord, tillgång till mekaniserade linberednings
verk, sociala och ekonomiska förbindelser samt 
inflytande över lokal handel. Yrkesspecialisering 
med krav på förmåner och individuellt utforma
de anställningsvillkor. Ekonomiska och sociala 
konflikter kunde uppstå mellan bondehandlare
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och stadsköpmän och mellan arbetsgivare och 
anställd. På ett övergripande plan fanns central
maktens strävan att skattelägga verksamheten.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Mangårdsbyggnader 
som genom avvikande form eller storlek antydde 
ett välbärgat socialt skikt med makt och inflytan
de. Husgrunder och lämningar med bestämning 
till linproduktionen som torkhus, mekaniska lin- 
förädlingsbyggnader t.ex. linstampar, vatten- 
verksdammar, grävda vattenleder. Folkliga tradi
tioner och berättelser, sägner, rykten, talesätt 
m.m. där lin ingår som ett väsentligt formele
ment. Urbana borgerliga berättelser i skönlittera
turen. Linrötningsgropar, åkrar med funktionsbe- 
stämda namn, hägnader efter linåkrar i utmarken 
och på inägorna, namnade vattendrag definiera
de till linproduktionen. Manufakturbyggnader, 
f.d. skolbyggnader, marknadsplatser, lokala han
delshus och lagerlokaler. Urban påverkan i bygg- 
nadsskick, möbler och hushållsföremål.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Från ett 
övergripande perspektiv formades nya kollektiva, 
socialt bestämda gränser genom en materiell och 
kulturell markering mellan besutten bonde och 
obesutten linarbetare. Från den enskildes synvin
kel kunde den obesuttne nå materiella och socia
la fördelar genom yrkesskicklighet. Den besuttne 
bonden kunde få förtroenden i sin verksamhet 
med kommission och lokal handel.

8. Systemets permanens - förändring. Förutsätt
ningar låg i den lokala traditionen, social diffe
rentiering, ökad efterfrågan och statliga stimu
lanser. Höjdpunkt under 1700-talet till första 
hälften av 1800-talet. Kulmen omkring 1800. 
Hög mekanisering och specialisering genom 
innovationer i linberedningen. Efter 1810 avtog

bondehandeln. Konkurrens från billiga import
bomullstyger. Liberal politik med stimulanser för 
frihandel. Statens intresse upphörde i lintillverk
ningen. Ökad specialisering av bondehandeln där 
somliga blev köpmän i lokala och regionala han
delshus. Linproduktionen anpassades inte till 
mekanisering i fabrik. Järnvägstransporter och 
fraktfart kom att ersätta bondefororna. Systemet 
avvecklades under 1800-talets senare del och 
blev en marginell syssla i ett lokalt näringssystem 
baserat på jordbruk och boskapsskötsel.

9. Nytt system? Se punkt 8.
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Kooperativt brukssystem ca 1600

Geografisk bestämning. By socken, Kopparbergs 
län.

1. Systemets uppkomst. Medeltid.

2. Ekologiska förutsättningar. God tillgång till 
vattenkraft, malm och transportleder. Stora 
mängder skogsråvara för främst kolning liksom 
bra förutsättningar för jordbruk och boskaps
skötsel.

3. Organisation. Hyttelaget var grunden där 
varje bergsman deltog med sin andel. Blåsnings- 
rätten i hyttan var kopplad till andelen liksom 
skyldigheter att täcka byggnads- och underhålls
kostnader. Hyttstämman utsåg hyttfogden bland 
delägarna. Bergsmanssmedjor i gemensam ägo 
mellan bergsmännen.

4. Bygd och omvärld. Lokalt hög grad av själv
hushållning genom kombinationen med jord-
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Bergmansgårdar i Fornby, By socken, 
Dalarna. Foto: Nordiska museet 
1926.

bruk. Leveransskyldighet av kol till privilegierade 
bruk. Omfattande handel med smidesvaror mot 
kontant betalning för köp av salt, specerier m.m.

5. Makt och inflytande. Centralt inflytandet över 
produktionen begränsat genom statlig reglering 
av säljkol till ”ädlare verk” vilket även hindrade 
nyodling på skogsmarkens bekostnad. Permanent 
motsättning mellan privilegierade bruk och 
bergsmanskooperativet. Lokalt utövades en koo
perativ ägandeform med anställda i tjänst i hyt
tan och i smedjor. Ansvaret låg hos den gemen
samt valde hyttfogden.

6. Systemets materiella/immateriella formele
ment och symboliska innebörd. Hyttruiner med 
lämningar av husgrunder/ruiner för olika funk

tioner knutna till järnframställning. Ruiner/hus
grunder efter smedjor med tillhörande funktio
ner. Slaggvarpsområde. Minnestavla, fördäm
ningsvall, spridd hyttslagg. Bebyggelselämningar 
för kraftförsörjningen som vattenkraftdrivna 
pumpar och blåsbälgar. Transportleder för järn
väg och angöringsplatser för malm som forleder 
och lämningar efter stensatta kajanläggningar. 
Bebyggelse i form av bergsmännens byar samt 
separat liggande bostäder för anställda.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Den indi
viduella prägeln i systemet hölls tillbaka genom 
det kollektiva ägandet av råvaror, produktions
medlen, ansvaret för de anställda samt kollektiv 
skyldighet för transporter, malmbokning och 
reparationer. Den demokratiska processen i valet
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av ansvarsområden i produktionen var ytterligare 
en markör för det kollektivistiskt präglade bruks
samhället.

8. Systemets permanens - förändring. Systemets 
permanens var i allt väsentligt beroende av den 
feodala strukturen med privilegier och statlig 
reglering av såväl produktion som marknad. 
Inom systemet fanns dock motsättningen mellan 
bergsmännens strävan till frihet från ”de ädlare” 
brukens kolprivilegier samt det faktum att ande
lar i hyttan fungerade som likvid för fodringar 
till köpmän, bruksägare och andra personer 
utanför bondeståndet. Antalet bergsmän minska
de under 1800-talets första hälft och andelarna 
koncentrerades till brukspatroner, rikare bergs
män och en växande medelklass av grosshandla
re, hantverkare, officerare m.fl.

9. Nytt system? Det statliga regleringssystemet 
avskaffades 1859 men förändringen av det koope
rativa brukssystemet hade successivt pågått under 
ca 100 år med accelererande hastighet i det tidiga

1800-talet. Under 1860- och 1870-talen upphör
de bergsmanssmidet som ett resultat av järnindus
trins expansion genom uppköp, effektivisering, 
kapitalisering eller nedläggning av hyttor och 
smedjor - ett kapitaliserat industriellt system.
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Patriarkaliskt brukssystem ca 1870-1875

Geografisk bestämning. Ununge och Edsbro 
socknar, Uppland.

1. Systemets uppkomst. 1600-talets mitt.

2. Ekologiska förutsättningar. Riklig tillgång på 
järnmalm. Stora skogstillgångar för träkolstill- 
verkning. Närhet till vattenkraft, om dock i 
begränsad omfattning. Dessutom var arbetskraf
ten, helårsanställda, dagsverkare och extra arbe

tare, en viktig förutsättning för verksamheten.

3. Organisation. Produktion, distribution och 
förutsättningar för de anställdas livsvillkor i all
mänhet reglerades från brukskontoret där ägaren 
via bruksförvaltaren utövade ett direkt inflytan
de. På lägre nivå skapade vallonsmidet en socialt 
och yrkesmässigt skiktad arbetsorganisation med 
specialisering av arbetsuppgifter för stora grup
per av fast anställda inom bruket medan tillfälligt
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Bebyggelsen utmed bruksgatan i Forsmark, Uppland. Foto: Åzelius/Nordiska museet 1931.

anställda, utan yrkesutbildning, togs i anspråk 
för olika arbeten.

4. Bygd och omvärld. Kontakterna med omvärl
den fanns på olika nivåer och med olika intensi
tet. Bruksledningen hade av förklarliga skäl ett 
vitt, utåtriktat kontaktfält, öppet för innovatio
ner, affärsförbindelser, sociala och kulturella kon
takter. De anställdas möten med omvärlden vari
erade men generellt var samhället på den nivån

slutet, delvis beroende av en viss självhushållning 
genom naturalön samt anställning på tjänste- 
hjonsstadgans grunder.

5. Makt och inflytande. Bruksledningen reglerade 
produktion, distribution, anställningar samt 
övade inflytande på lönebildning. I produktionen 
fanns dock avsevärt utrymme för individuell 
påverkan och yrkesskicklighet, särskilt bland den 
skolade arbetskraften. Man reglerade själv sin
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arbetstakt samt arbetade med en hel produkt 
med de verktyg som man själv valde i processen. 
I övrigt se punkt 3.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Homogen bostadsbe
byggelse för de anställda. Bebyggelsen dock soci
alt indelad i zoner där närheten till arbetsplatsen 
markerade var den yrkesskickliga arbetskraften 
bodde. Brukspatronens bostad i högre ståndsmil- 
jö var omgiven av parkanläggning. Separerade 
bostäder för förvaltare, bruksläkare, lärare m.fl. i 
en social mellanställning. I periferin bostäder åt 
den oskolade arbetskraften som daglönare, 
skogs- och jordbruksarbetare m.fl. Specialiserad 
bebyggelse för produktionen. Geometriskt gatu- 
och vägsystem.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Den hie
rarkiska strukturen i bruksindustrin gav anled
ning till enskilda initiativ till innovationer på den 
tekniska sidan. Brukspatronen tillsammans med 
förvaltaren/ingenjören gav i egenskap av entre
prenörer uttryck för det individuella. På olika 
nivåer, socio-ekonomiska, yrkesmässiga och kul
turella fanns andra former av individuell framto
ning men de var i mindre grad utmärkande än 
den betydligt mer generellt kollektiva prägeln 
som karaktäriserade övriga yrkesgrupper.

8. Systemets permanens - förändring. Systemets 
grund fanns i det feodala samhället men hade 
sedan 1600-talet förändrats på flera väsentliga 
punkter. Olika privilegier hade avskaffats. En 
successiv övergång ägde rum från natura- till 
kontantlön. En växande marknads efterfrågan 
innebar en nödvändig specialisering och ökad 
produktion av varor. Transportsystemet förän
drades i grunden genom ny teknik i järnvägar 
och sjötransporter per ångbåt. Konkurrens med

förde ny ingenjörskonst med en omläggning för 
effektivare stålframställning. Det innebar en 
reducering av den skolade arbetskraften och den 
hantverksmässiga traditionen i produktionspro
cessen.

9. Nytt system? Det patriarkaliska systemet 
brösts ned successivt men naturalön och tjänste- 
hjonsstadga var två konkreta särdrag som levde 
kvar. Det hierarkiska systemet fortsatte att existe
ra vilket medförde att de sociala och kulturella 
markörerna bevarades i bred bemärkelse. Det är 
därför tveksamt att se förändringen som ett nytt 
system utan torde mer uppfattas som en förän
dring inom systemet.
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Storgodssystem ca 1800
Geografisk bestämning. Thureholms gods, södra 
Södermanland.

1. Systemets uppkomst. Ca 1800.

2. Ekologiska förutsättningar. Utpräglad jord- 
bruksregion med en omfattande säteribildning 
sedan medeltiden. Gynnsamma förutsättningar 
för jordbruk. Jordmån i allmänhet lera på mär-

gelbotten. Närhet till huvudstadens administrati
va maktcentrum samt marknader i de omkring
liggande städerna. Goda transportmöjligheter på 
vattenvägar. Stort antal obesuttna på arrende
hemman och torp.

3. Organisation. Storgods i brytningen mellan 
feodalt och agrarkapitalistiskt produktionssätt. 
Kärnan var ett storjordbruk som brukades i
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godsägarens egen regi. En relativt komplex och 
hierarkisk organisation. Systemet grundat på 
obesuttna arrendebönder, torpare i skärgård och 
på fastlandet samt backstugesittare. Jordränta i 
form av arbete, naturaprodukter och kapital. 
Hög grad av självhushållning inom själva godset 
och i de underlydande hemmanen och torpen.

4. Bygd och omvärld. Huvudgården hade en 
betydande självförsörjning. Sociala och kulturella 
faktorer förde dock till ett konsumtionsmönster 
hos ägarfamiljen som motiverade en försäljning 
av överskottet i jordbruket. Samma skäl gav även 
anledning till ett utåtriktat livsmönster för herr- 
gårdsfamiljen. Det stimulerade till nya impulser i 
näringen såväl som i familjemedlemmarnas socia
la och kulturella bildning och uppfostran. De 
underlydande enheterna var genom arbets-, 
natur- och penningräntan bundna till godset. De 
hade inom godsets ramar en utpräglad intern 
självförsörjning men ändå frihet att avyttra even

tuellt producerat överskott i jordbruk och binä
ringar.

5. Makt och kontroll. Systemet patriarkaliskt och 
hierarkiskt. Centralistiskt fattade beslut. Kontroll 
och inflytande över godset och de underlydande 
låg i alla väsentliga delar hos ägaren.

6. Systemets materiella/imateriella formelement 
och symboliska innebörd. Herrgård med tillhö
rande flyglar för gårdens s.k. livtjänare. Särpräg
lad arkitektur i helhet och detalj med trä eller 
putsat tegel. Avvikande färgsättning i ljusa nyan
ser på mangårdsbyggnaden och även ibland på 
näraliggande ekonomibyggnader. Mindre byar - 
tidigare arrendehemman under godset. Tomtplat
ser med husgrunder och namn efter avhysta byar. 
Åtskilliga torp eller husgrunder efter dessa. Häg- 
nader och odlingsrösen på fastlandet och i skär
gården.
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7. Individuella och kollektiva uttryck. Okänt. Se 
punkt 5.

8. Systemets permanens - förändring. Systemet 
vilade på att de underlydande arrende-, dagsverks- 
hemmanen och torpen tvingades verka inom 
självförsörjnings- eller marknadssfären. Så länge 
jordräntan var stabil fanns förutsättningarna för 
kontinuitet. Fram till 1860-talet dominerade 
arbets- och naturräntorna. Penningräntan kom 
därefter att dominera genom ett ökat marknads- 
beroende med stigande kapitalbehov i produktio
nen och en specialisering på mejeriprodukter. 
Övergången till animalieproduktion stimulerade 
anställningen av arbetarfamiljer på stat där den 
gifta kvinnan hade en mycket viktig funktion 
som mjölkerska.

9. Nytt systemf Övergången till anställda på stat 
och den medföljande proletariseringen av arbets

kraften ger upphov till ett nytt system med mön
ster från ett agrarkapitalistiskt storjordbruk med 
en dominerande penningekonomi och marknads
inriktning. I allmänhet fanns den socio-kulturella 
hierarkin kvar även om den sociala och ekono
miska skalan förändrades i kvantitet och kvalitet 
bland underlydande och anställda.
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NÄRINGSSYSTEM I SKÄRGÅRD MED ARBETETS ÅRSCYKEL CA 1900

LARS G. STRÖMBERG 

Öland och sydöstsmåländska slättbygden

mars nov.

Boskap: kornas betesgång 
fårens betesgång 
slätter o. lövtäkt

Äker: gödselkörning
skörd, tröskning 
potatisupptagning 
plöjning 
dikesgrävning

Fiske: vinter- och sommamot

lax
torsk
strömming

Jakt: sjöfågel

Skog: huggning och
hemtagning av ved 
tjärbränning

Näringssystem i skärgård med arbetets årscykel omkr. 1900

Geografisk bestämning. Runnö, Döderhults skär
gård, Kalmar sund.

1. Systemets uppkomst. Omkring 1850.

2. Ekologiska förutsättningar. Sandstensplatå 
med tunt jordtäcke där hällen ligger öppen på 
flera ställen. Blandskog. Goda möjligheter till 
bete och fodertäkt. Omgivande skärgård med 
goda fiskeplatser för sill, torsk och ål. Närhet till 
fastlandets marknader i köpstäder.

3. Organisation. Näringsekonomin grundade sig

på fiske med boskapsskötsel och jordbruk som 
viktiga komplement. Bystämma hölls men proto- 
kollföring saknas. Det är få räkenskaper som är 
bevarade. Fiske, liksom jordbruk och boskaps
skötsel, bedrevs övervägande individuellt utom 
då man bildade större notlag. Fiskeplatserna 
utsågs genom lottning mellan mark- och vatten- 
rättsinnehavarna.

4. Bygd och omvärld. Sill och torsk det primära 
bytesobjektet. I viss mån frakthandel som förde 
in nyheter från fastlandet.
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5. Makt och inflytande. Jordbruk och boskaps
skötsel gav en hög grad av oberoende genom 
naturahushållning på skärgårdsön. Kontakter 
skedde med fastlandet för nödvändiga inköp av 
salt, kaffe, socker och övriga specerivaror där 
byteshandel ägde rum med fisk. Kontantköp 
förekom också med medel från i huvudsak för
säljning av strömming. Rätten till fisket var knu
ten till jorden. Konflikter kunde uppstå vid bru
ket av sämjedelningen av utmarken. Se punkt 7. 
Särskilt gällde det skogen då den blev åtråvärd 
som råvara för fastlandets behov. Sämjedelningen 
av betesmarken vållade inga problem. Bedrevs 
gemensamt med få hägnader.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Sjöbodar, bryggor, röd
målade boningshus med vita knutar, uthus, smed
jor, brunnar, kvarngrund, grunder till äldre sjö- 
bodsbebyggelse vid s.k. kåser dvs. stenfodrade 
angöringsplatser för fiskehamnar som ligger högt 
i land genom landhöjningen. Äldre, av samma 
anledning övergivna byplatser med husgrunder. 
Hägnader av sandsten kring mindre åkerlyckor 
och betesmarker. Anordningar för fast fiske, sär
skilt ålfiske, vid s.k. hombroar eller ålbroar.

7. Individuella och kollektiva uttryck. I stort sett 
okända. Notlag och lottningsförfarande vid fis
ket antyder dock en kollektiv arbetsgemenskap 
och rättvisetanke även om fisket i övrigt var indi
viduellt präglat. Sämjedelningen av utmark. Se 
punkt 5.

8. Systemets permanens - förändring. Omkring 
1925 sjönk priset på torsk och sillen/strömming
en minskade kvantiativt. Ål bottengarn infördes 
år 1925 och ersatte de tidigare fasta fångstanord
ningarna, de s.k. hommorna. Det var en viktig 
innovation som gav anledning till ett nytt mön
ster för arbetslivet. Fisket kom att koncentreras

Ludvig Karlssons sjöbodgård i Runnö, Döderhults skärgård, 
Småland. Foto: Nils J. Nilsson/Nordiska museet 1952.

till detta enda redskap. Ålen blev centrum för 
intresset. Övrigt fiske, liksom boskapsskötsel och 
jordbruk, blev allt mer perifera verksamheter. 
Särskilda kajer byggdes med höga stolpar där 
garnen hängdes upp till tork.

9. Nytt system? Inriktningen mot ålfisket, pen
ninghushållningens betydelse och industrisamhäl
lets framväxt kan ses som viktiga delar i ett nytt 
lokalt system. Men den underliggande sociala 
strukturen och det, trots allt, betydelsefulla jord
bruket och boskapsskötseln pekar snarare i rikt
ning mot en förändring inom ett befintligt sys
tem.

Litteratur
Granlund, J. Runnö i Kalmar sund. Stranda. 
Stranda härads hembygdsförenings årsskrift 
1957-58. Stockholm 1958.
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Spannmåls specialis er at bushåll ca 1700

Geografisk bestämning. Södra och sydöstra Skå
nes slättbygder.

1. Systemets uppkomst. Medeltid.

2. Ekologiska förutsättningar. Bördiga, lättdräne- 
rade, ofta sandiga jordar i den s.k. baltiska morä
nen. Spridda s.k. fuktängar. Milda vintrar och 
långa, milda somrar. Spridd gles lövskog. Närhet 
till marknader och angränsande områden med 
vidsträkta betesmarker och kommunikationsle
der till skogsbygd.

3. Organisation. Stora byar med en reglerad 
byorganisation med bystämma, byalag och 
byordning. Inom bystämman fördelade bönderna

olika ansvarsområden som vägfogde, ordnings
man, ålderman, ansvar för fattigvård osv. Vånga- 
laget karaktäristiskt för att samordna bruket av 
intilliggande byars vångar i inmarkerna.

4. Bygd och omvärld. Marknadens efterfrågan på 
spannmål förde till en specialiseringen av pro
duktionen som i sin tur gjorde det nödvändigt 
med regelbundna kontakter med den skånska ris- 
och/eller skogsbygden för att säkra tillgången på 
virke, dragdjur, foder och skogsprodukter samt 
även färskt foder genom kreaturslega. En följd 
blev ett ömsesidigt beroende som uppstod mellan 
olika näringsekonomier i skogs-, ris- och full- 
åkersbygden.
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Landsvägen genom byn i Västra Klagstorp i Skåne. Foto: Sv. 
Turistföreningens pristävling 1902/Nordiska museet.

5. Makt och inflytande. Systemet präglas i allt 
väsentligt av en demokratisk ordning för de 
besuttna bönderna. De obesuttna i byarna var 
däremot utestängda från inflytande i byns ange
lägenheter. Bonden som enskild person eller i kol
lektiv med andra hade mycket begränsat inflytan
de över marknaden.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Ryggade åkrar. Hägna- 
der av torv, tång och jordvallar, symboliserande 
den trädfattigdom som fanns i regionen. Någon

enstaka gård som utvisar byns ursprungliga läge. 
Avsides belägna gatehus som gestaltar de obe
suttnas bristande inflytande i byns organisation. 
Se punkt 5.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Byns stor
lek och organisation ger bilden av ett bondekol
lektiv med få möjligheter till individuella initiativ 
vad avser systemets grundläggande näringseko- 
nomi. Det personliga välståndet tog dock mani
festa uttryck i klädedräkt, silverföremål och kon
sumtionsvanor vilka, sammantaget, ger bilden av
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systemets möjligheter att utnyttja både de inhem
ska men särskilt de kontinentala högkonjunktu
rernas efterfrågan på jordbruksprodukter.

8. Systemets permanens - förändring. Systemet 
hade sin förutsättning i den oskiftade byn vars 
verksamhet reglerades i den kollektiva byorgani
sationen. Systemets permanens byggde även på 
relationen mellan åker och äng samt mängden 
boskap, där boskapens antal avgjorde tillången 
på naturgödsel. Systemet förändrades i grunden 
under första hälften av 1800-talet genom skiftena 
men även genom införande av ny teknik och 
konstgödsel. Den sist nämnda faktorn bröt de 
tidigare så viktiga förbindelserna mellan skogs- 
och risbygd. Se punkt 4. Förändringen bröt sön
der byorganisationen och öppnade vägar för pri
vata initiativ i jordbruket.

9. Nytt system? Det finns anledning att se förän
dringen som ett led i ett nytt system som formas 
under 1800-talets första hälft. Under den andra 
hälften är det nya systemet etablerat. Det kan 
kallas det agrarindustriella hushållet med bonden 
som egenföretagare.
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Strandsittarbushåll ca 1870

Geografisk bestämning. Bua, Värö socken, Hal
land.

1. Systemets uppkomst. Första hälften av 1800- 
talet. Orsaker i befolkningsökning och proletari- 
sering under senare delen av 1700-talet och tidigt 
1800-tal.

2. Ekologiska förutsättningar. Havet som fri 
resurs för kustnära fiske, ljunghedar och strand
ängar för betesdrift och små åkerlyckor. Utnytt
jandet av en lokal befintlig tradition av kustfiske 
kopplat till en existerande kustfisketeknologi. I 
kustområdet fanns marker, närmast att likna vid 
inlandets utmarksområden, som inte utnyttjades 
av bönderna då de mest bestod av fuktiga strand

ängar och kalt berg. Dessa marktyper togs i an
språk av de obesuttna.

3. Organisation. Fisket och fiskets organisering 
var kärnan i strandsittarens ekonomi. Det skapa
de kontakter mot en yttre marknad med ambule
rande uppköpare eller lokalt uppköp genom lant
handeln. Kapital och naturaprodukter kunde väl
jas som betalningsmedel. En omedelbar, lokal 
marknad fanns också där fisk kunde bytas mot 
böndernas varor/tjänster. Strandsittarens arbets
kraft som dagsverkare var dessutom värdefull för 
bönderna vid arbetsintensiva perioder.

4. Bygd och omvärld. I den lokala miljön var 
dagliga resor regel med färsk fisk och arbeten hos
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Kustbebyggelse i Bua, Värö socken i Halland. Foto: Nordiska museet 1918.

bönderna. En bestämd rytm fanns även i handeln 
mellan strandsittaren och skogsbonden som 
under några höstveckor utsträckte den lokala 
marknaden till inlandets skogssocknar. Handels
män uppsökte även regelbundet strandsittarna 
för uppköp av saltad fisk eller hummer.

5. Makt och inflytande. Den obesuttne ägde 
ingen jord. Bonden uppträdde som markägare, 
arbetsgivare, handelspartner och långivare. Möj
ligheter att påverka marknaden i generell mening 
var i det närmaste obefintlig. Inflytandet sträckt 
sig till en privat sfär av kunskap om fiske, till
verkning och reparation av redskap och en 
mångsidig arbetsinsats i den totala agrara 
näringsekonomin.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Båtlänningar dvs. 
enklare stenskodda angöringsplatser, stenhägna- 
der, husgrunder efter strandbunden bosättning, 
fossil åkermark med odlingsrösen, terrasseringar, 
åkerhak. Kommunikationsleder som stigar, hål
vägar eller delvis stenlagda vägpartier över sank 
mark.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Då kapi
talinsatserna i fisket var relativt begränsade 
bedrevs det individuellt även om fångstresorna 
var kollektiva. Under sommarmånaderna var 
arbetstiden intensiv vilket krävde en samordning 
av många sysslor inom resp. familj. Samordning
en utsträckt sig dock inte till gruppen strandsitta-
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re som helhet. Systemet kan därför karaktäriseras 
som en familj ecentrerad arbetsfördelning.

8. Systemets permanens - förändring. Systemet 
byggde på det kustnära fisket i kombination med 
binäringar, boskapsskötsel och tillfälliga arbeten 
som daglönare. Genom införandet av drivgarns
fiske omkr. 1880 samt däckade båtar blev fisket 
den främsta inkomstkällan. Det ägde rum samti
digt som marknaden breddades genom ökad 
efterfrågan. Strandsittaren blev fiskare på heltid. 
Mångsyssleriet avecklades och ersattes av fiskets 
specialisering.

9. Nytt system? Vid sekelsskiftet hade strandsit- 
tarnas näringsekonomi, som huvudsakligen grun
dade sig på självhushållning, fått ge plats för en 
fiskarekonomi där marknad och kapitalberoen
det spelade en avgörande roll. Självhushållets 
ekonomi fortsatte dock att vara ett viktigt kom
plement, om dock i mindre skala.
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Förlagssystem och hemindustri ca 1800-1900
Geografisk bestämning. Sjuhäradsbygden kring 
Borås och nordvästra Småland.

1. Systemets uppkomst. Början av 1700-talet.

2. Ekologiska förutsättningar. Skogsmark/utmark 
med råvaror som virke, ris, bär, lummer, mossa 
m.m. Låg uppodling på stenbunden och mager 
moränmark. Sviktande underlag för självförsörj
ning i liten boskapshållning och åkerbruk vilket 
gav en starkt diversifierad näringsstruktur på 
små jordbruk med liten boskapshållning och med 
hantverk som väsentlig binäring. Sociala faktorer 
var befolkningsökning och ökat tryck på försörj- 
ningsresurserna i jordbruket. Urbanisering och

efterfrågan är ytterligare två viktiga delar i syste
mets villkor.

3. Organisation. Anskaffning av råvaror och pro
duktion beroende av familjens sammansättning, 
kompetens och val av arbetsformer. Arbetsbyten 
mellan obesutten och besutten bonde. Egen 
avyttring av färdiga produkter på marknader. Vid 
förläggarsystem organiserad distribution av råva
ror och färdiga produkter via gårdfarihandlare 
och andra kanaler. Utbyggda kreditformer mellan 
förläggare och bonde/obesutten.

4. Bygd och omvärld. Egenförsäljning av produk
ter på marknader som t.ex. möbler, husgeråd,
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Torp under Melltorps herrgård, Hova socken, Västergötland. 
Foto: Sv. Turistföreningen/Nordiska museet, början av 1900- 
talet.

träskor, vävda och stickade varor m.m. Varor 
kunde även säljas till lokala lanthandlare. Vid 
förläggarsystem såldes färdiga produkter mot 
kontant betalning till uppköpare. Bytesrelationer 
med produkter/arbete var regel mellan obesutten 
och besutten bonde. Beroendet av omvärlden var 
betydande på grund av att basen för försörjning 
var dålig i traditionellt jordbruk.

5. Makt och inflytande. Det fanns möjlighet att 
styra arbetsinsatser och strategier för specialise
ring inom näringsstrukturen och marknadens

efterfrågan. Det gavs utrymme till en viss kontroll 
av prisbildningen på marknaden men konflikter 
kunde uppträda med städernas köpmän. Vid för- 
läggarverksamhet var inflytandet över marknaden 
obefintligt och beroendet av krediter påtagligt.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Generellt gäller kultur
miljöer med homogen bebyggelse i skogrika trak
ter. Små gårdar, enkla bostadshus, mindre ekono
mibyggnader med specialfunktioner för binäring
ar. Små arealer för odling, bete och slåtter. Små
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husgrunder med spisrösen i utmarksskogar. 
Enkla hägnader av enkelmurtyp, öppna diken i 
och kring igenväxande åkertegar/betesmarker. 
Rikligt med odlingsrösen. Överväxta stigar och 
mindre vägar. Förläggargårdar separerade från 
övrig agrar bebyggelse genom storlek, mangår
dens byggnadsskick, färgsättning och panelarki
tektur. Mindre parkanläggningar. Möjliga form
element i kulturmiljön. Ekonomibyggnader på 
förläggargårdar för lagerhållning och jordbruk. 
Särpräglade värderingar av utomstående om 
regionens välstånd trots dåliga förutsättningar 
för jordbruk. Interna strategier och kompetens 
för marknadskännedom och specialkunskaper i 
varuhantering. Marknadsplatser.

7. Kollektiva ock individuella uttryck. Systemet 
gav ett visst utrymme för en enskild påverkan av 
marknad men framför allt möjlighet till speciali
sering inom familjen med hänsyn till personliga 
färdigheter.

8. Systemets permanens - förändring. Markna
dens efterfrågan och kapitalbildningens ökade 
betydelse gav anledning till etablering av småin- 
dustriell verksamhet under senare delen av 1800- 
talet. Specialisering och mekanisering accentuera
de processen. Järnvägstransporter ökade avsätt
ningsmöjligheter samtidigt som lanthandlare,

slöjduppköpare, bärhandlare, virkesuppköpare 
m.fl. inträdde som mellanhänder i betydande 
omfattning. Mellanhänderna övertog distributio
nen och avyttringen av produkter och utövade ett 
betydande inflytande över prisbildningen. Förläg
garnas roll övertogs efter hand av textilindustrin 
i regionen. Avståndet kom så att växa mellan 
producent och konsument.

9. Nytt system? I den meningen att hemslöjd/ 
hemindustri övergår till ett markandsanpassat 
och specialiserat lokalt näringssystem med små
företag, fristående från jordbruk och boskaps
skötsel. Självhushållning var dock fortfarande 
betydelsefull som komplement till den penning- 
baserade hushållsekonomin.
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Näringssystem för ensamgärden ca 17SO

Geografisk bestämning. Björsjöås, Bergums sock
en, Västergötland.

1. Systemets uppkomst. 1600-talets första hälft.

2. Ekologiska förutsättningar. God tillgång till 
vidsträckta betesmarker i skogsmark med inslag 
av bäckraviner med riklig gräsvegetation för bete 
och slåtter. Sandiga och grusiga moränsluttningar 
lämpade för extensivt jordbruk med tonvikt på 
potatis. Näringsrika moränjordar. Närhet till 
vattensamlingar och bäckar för kreturens vatten
behov. Viss rikedom på vilt i skogarna. Betydelse

som en del i stadens omland med efterfrågan på 
jordbruksprodukter samt varor från binäringar.

3. Organisation. En specialiserad näringsekono- 
mi som svar på stadens efterfrågan av jordbruks- 
och binäringsprodukter. Särskilt animalieproduk- 
tionen blev basen. Produktionen var även bero
ende av kommunikationsmöjligheter och varor
nas transportabilitet. Stadens behov av arbets
kraft gav anledning till mer eller mindre regel
bundna arbetsvandringar.

4. Bygd och omvärld. Ensamgården låg utanför 
den reglerade byns kollektiva beslutsordning,
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Österby Mellangärden, en fyrkants
gård i Kungsäter socken, Marks 
härad, Västergötland. Foto: J. Gran
lund/Nordiska museet 1933.

gestaltad i bystämma och byordning. Stadens 
betydelse framgår av ovanstående.

5. Makt och inflytande. Skattskyldigheten för 
boskapsinriktade jordbruk bestod bl.a. av leve
ranstvång av fårgödsel till salpetersjuderierna för 
kruttillverkning och pottaskeframställning för 
fabrikation av såpa. Stadens närhet innebar även 
regleringar enligt lag av handeln med olika pro
dukter. Regionala specialiseringar i varuproduk
tionen påverkade beslut om vad som skulle pro
duceras som överskott utanför självhushållning
ens former. Gårdshushållets produktionsmönster 
i övrigt kan dock antas ha följt individuella 
bedömningar. Se punkt 7.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Terrasskanter, stensat
ta kanter, jordhögar, stenbrott, åkerkanter, 
röjningsrösen, husgrunder, stenmurar, jordval
lar/raserade stenmurar, gränsstenar, kolningsgro- 
par, torvtäktsgropar, grindstolpar, vattenhål och 
vägar.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Ensamgår
den som produktionsenhet kan antas har varit 
grundad på en arbetsgemenskap som utgick från 
det familjecentrerade jordbrukets förutsättningar. 
Därvid saknas förutsättningarna för ett kollektivt 
beroende i en bygemenskap med uttalade eller out
talade regler för produktion och social kontroll.
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8. Systemets permanens - förändring. Föränd
ringen initierades i allt väsentligt genom industri
samhällets framväxt och den avreglering av han
del och det hinder för köpenskap som var kopp
lade till det feodala systemet. Stadens tillväxt 
under senare delen av 1800-talet gav ytterligare 
specialisering inom animalieproduktionen. Slak
teriverksamheten flyttades in till staden och slak
tarna/bönderna tog anställning som lönearbetare. 
Därigenom kom självhushållet att succesivt ersät
tas av en penningekonomi. Genom avskaffandet 
av tullrestriktioner och förbud mot handel utan
för staden fanns vidare möjligheten att specialise
ra sig mot bl.a. trädgårdsodling med produkter 
som såldes på stadens torg.

9. Nytt system? Industrisamhällets marknads- 
principer kan sägas ge förutsättningarna för ett 
nytt system av halvagrara, specialiserade småfö
retagare som grundade rörelser i stadens omland 
men där självhushållningens principer fortfaran
de hade stor betydelse.
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Protoindustriellt näringssystem vid sillfiskeperioden ca 1790

Geografisk bestämning. Klövedals socken, Tjörn.

1. Systemets uppkomst. Senare delen av 1700- 
talet.

2. Ekologiska förutsättningar. Inomskärs gående, 
mycket stora sillstim. Närhet till urbana centra 
med goda handelsförbindelser.

3. Organisation. Produktionen var säsongsbun- 
den. Under den delen av året då sillen inte gick 
till, tillverkades och reparerades redskap för pro
duktion och för transporter av färdiga produkter. 
Det ombesörjdes av bofasta mot kontant lön och 
ett visst mått av självhushållning. Under högsä

song anställdes säsongsvis trankokare mot kon- 
tantlön. Ägarinflytandet manifesterades genom 
en anställd bokhållare/uppsyningsman.

4. Bygd och omvärld. Sillfiskeperioden innebar 
en högkonjunktur med intensiva handelskontak
ter både lokalt och regionalt samt stor folkom
flyttning i kustområdet. Välståndet ökade gene
rellt för lokalbefolkningen vilket speglas i kon
sumtionen av varor som allmänt ansågs vara för 
s.k. ”bättre folk”.

5. Makt och inflytande. I huvudsak var ägandet 
koncentrerat till stadsborgare som drev verksam
heten med ett uttalat vinstintresse. Konflikter
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Bebyggelsen på Gullholmen i Bohuslän. Foto: Nordiska museet, omkr. 1900.

uppstod särskilt mellan den bofasta befolkningen 
och de många tillfälligt anställda arbetarna på 
trankokerierna. Arbetarna var anställda efter 
tjänstehjonslagstiftningens principer. Dessutom 
påverkades miljön genom stora utsläpp av tran- 
grums som föranledde ingripande från myndighe
ter. Särskilda grumsdammar måste anläggas.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Grumsdammar, hus
grunder, stensatta vägar, hägnader av sten, sten- 
bryggor, båtlänningar, jordkällare, stensatta vat
tendammar och brunnar. Ugnsfundament för 
trankittlar, kakelbitar i markytan liksom stenkol

och kopparfragment. Karaktäristiska ortnamn 
som anknyter till verksamheten.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Initiativta
gare och ägare till verken var vanligen förmögna 
stadsborgare, välkända i stadens olika samhälls
funktioner. Majoriteten av anställda förblev ano
nyma men det välstånd som nådde somliga gav 
anledning till personliga initiativ till nybyggen 
eller renoveringar, etablering av krogar och loka
la handelsrörelser samt en utökad materiell stan
dard i största allmänhet.

8. Systemets permanens - förändring. Systemet 
grundade sig uteslutande på tillgången på sill.
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Nedgångsperioden i sillfisket började redan 
omkring 1800 och år 1810 anses sillfiskeepoken 
som definitivt slut varvid åtskilliga sillsalterier 
och trankokerier tvingades upphöra med verk
samheten.

9. Nytt systemf Verksamheten kunde i vissa fall 
koncentreras på sillsalterinäringen för att, då 
denna slutligen upphörde, bygga vidare på de

handels- och kreditförbindelser som uppstått 
under sillperioden.
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Fiskarbondehushåll i västsvensk kustbygd ca 1400

Geografisk bestämning. Bohusläns kustområde.

1. Systemets uppkomst. Systemet kan antas ha 
varit etablerat under medeltiden som ett resultat 
av en mer eller mindre formaliserad och organi
serad handel, befolkningsökning och en förtät
ning av bebyggelsen.

2. Ekologiska förutsättningar. Cykliskt god till
gång på fisk samt naturliga och skyddade angö- 
ringspunkter för båtar i skärgården och på fast
landet. Näringsrika sedimentjordar i kustnära 
dalar med stora arealer naturlig ängsmark (sid- 
valls-/hårdvallsäng) och mindre ytor för jord
bruk. Möjlighet till virkesanskaffning för båtbyg

geri. Möjliga formelement i strandens och skär
gårdens kulturmiljö: tomtningar, rester av sten
läggningar i bryggor, båtlänningar, hägnader, fos
sil åkermark med terrasseringar och åkerhak, 
husgrunder, spisrösen.

3. Organisation. Praktiskt taget okänd på grund 
av att källor saknas. Med tanke på dels lokala 
marknader, dels inflytandet från inkommande 
uppköpare finns skäl till att anta former av regle
rad och organiserad handel. Frågan om fiskets 
organisation lokalt måste lämnas öppen men en 
mer eller mindre permanent specialisering torde 
ha inträffat vid högkonjunkturer.
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Lilla Stuveröd, ett fiskar bondehushåll i Fiskebäckskil i 
Bohuslän. Foto: L Arwidsson/Nordiska museet 1902.

4. Bygd och omvärld. Fisket var säsongsbetonat 
och dessutom konjunkturkänsligt. Vid högkon
junktur inträdde ett större beroende av omvärl
den via uppköpare. Vid lågkonjunktur liksom då 
fångstsäsongen var avslutad återvände fiskarna 
som bönder till fastlandet.

5. Makt och inflytande. Okända. Se punkt 3. 
Emellertid kan sägas att den tyska Hansan rimli
gen borde haft ett mycket stort inflytande vad 
avser uppköp och markandskontroll i allmänhet.

6. Systemet materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Se under punkt 2. Kul
turmiljön i generell mening karaktäriseras av 
kustnära fastlandsbebyggelse i mindre byar och 
ensamgårdar. Bebyggelsen vid stränder och ute 
på öarna bestod av mer eller mindre temporärt 
brukade bostäder i grupp. Åtskilliga av dessa 
platser övergavs eller blev permanenta efter 
hand. I samband med denna typ av bebyggelse 
förekom namn på marknadsplatser och traditio
ner om försvunna ”städer” i skärgården. Dessa 
”städer” har visat sig vara försvunna fiskebosätt
ningar.
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7. Kollektiva och individuella uttryck. Okänt.

8. Systemets permanens - förändring. Stabiliteten 
i systemet utgjordes av säsongsmässig pendlingen 
mellan agrar näring och fångstnäring. En stabili
sering av marknaden, utbyggnad av handelsorga
nisation med regelbundna uppköp gjorde det 
möjligt att etablera en permanent bosättning av 
tidigare säsongsfiskebebyggelse utan krav och 
direkt anknytning till jordbruk/boskapsskötsel. 
Specialisering av fiske och förädling av råvaran.

Sekundära och specialiserade yrken inom syste
mets ramar som verksamheter i båtbyggeri, frakt
fart, saltsjuderi, trankokeri, brännvinshantering, 
krogrörelse m.m.

Litteratur
Pettersson, J. Skagerackskustens fiskarbebyggel
se. Uddevalla 1953.
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Veodalt godsägarsystem ca 1450

Geografisk bestämning. Stora Bjurum, Västergöt
land.

1. Systemets uppkomst. I början av 1400-talet.

2. Ekologiska förutsättningar. Generellt goda 
jordar i övervägande slättbygd med omfattande 
betesmarker. Gynnsamma kommunikationsleder 
till lokal handel och exporthamnar. Sociala och 
ekonomiska förutsättningar för att förvärva bety
dande jordegendomar med underlydande arbets
kraft.

3. Organisation. Centraliserad och hierarkisk 
organisation med jordägande som förutsättning

för inflytande och makt i politiska, judiciella och 
militära sammanhang. Sätesgården central och 
administrativ enhet med förvaltarstyrda landbo
gods och därunder landbönder med skyldigheter 
i natura- och penningarrenden. Strategiska gifte- 
mål och arv som en väsentlig grund för systemets 
expansion.

4. Bygd och yttervärld. Lokalt en hög grad av 
självhushållning särskilt för under godset lydande 
landbönder. Köp och byten mellan egendomar 
visar dock en målmedveten strävan av frälset till 
en utåtriktad orientering efter varor/marknader. 
Systemet var allmänt sett ett exportinriktat gods
ägande med sikte på en större marknad.
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Torpa stenhus i Länghem, Dannike socken, Västergötland. Reprofoto 1928, Nordiska museet.

5. Makt och inflytande. Från sätesgården utgick 
direktiv till landbogods och vidare till enskilda 
landbönder. Det var inte ovanligt med släktbund
na förvaltare/fogdar på underlydande jordegen
domar. Under dessa fungerade länsmännen vars 
uppgift var att fungera som uppbördsmän för 
avradslämnarna, arrendebönderna. Jordräntan 
bestod uteslutande av arbetsinsatser och uppbörd 
av naturaprodukter som levererades till sätesgår
den. Konflikter kunde uppstå mellan arrendebön
derna och frälset med tanke på jordräntans stor
lek och sammansättning. I övrigt se punkt 3.

6. Systemets materiella/immateriella formelement 
och symboliska innebörd. Slott/herrgårdar med 
tillhörande flyglar, parkanläggningar, vägar och 
intilliggande ekonomibyggnader. Kulturmiljön 
dock i hög grad ett resultat av senare tids om- 
eller nybyggnation av interiör och exteriör. 
Bytomter med husgrunder och tillhörande häg- 
nadssystem efter avhysta byar.

7. Kollektiva och individuella uttryck. Systemet 
har en uttalad individuell prägling där ägaren - 
frälsepersonen manifesterade sin maktpostion
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genom den hierarkiska och centralistiska besluts
ordningen och förvaltningen.

8. Systemets permanens - förändring. Förutsätt
ningarna fanns i det feodala systemet med bero
ende av naturahushållning och ett ekonomiskt 
system grundat på övervägande jordränta. Den 
bestod till stor del av en kombination av 
arbete/naturaprodukter. En förändring kan iakt
tagas under senare delen av 1500-talet genom 
marknadens expansion samt en successiv över
gång till penningarrenden. Vidare började bön
derna under 1600-talet, utan laglig rätt, att köpa 
upp frälsejord, en process som blev tydligare 
under följande århundrade och som påskyndade 
systemets sönderfall.

9. Nytt system? Övergången till ett marknads- 
och penningbaserat agrarkapitalistiskt jordbruk 
med början under 1700-talet och fullt utbyggt 
under senare delen av 1800-talet.
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Sammanfattning
KULTURMILJÖN OCH LOKALA NÄRINGSSYSTEM

Erfarenheterna av detta arbete kan sammanfattas 
i tre områden eller nivåer där kulturmilj ösystem 
som metodiskt och analytiskt instrument kan få 
praktiska konsekvenser för kulturmiljövården och 
ge inspiration till forskningsuppgifter.

1. Som operativt instrument för att identifiera 
befintligheten eller avsaknaden av konkreta form
element i en faktisk, samtida kulturmiljö

Ett exempel är Det subarktiska nybyggarhus- 
hållet. Jag har undersökt hur några sådana kul
turmilj ösystem återspeglas i RAÄ:s fornminnesin
ventering.

I Lögda finns minnesstenar och husgrunder med 
spisrösen. Husgrunderna är belägna på terrasser. 
Objekten ansluter till Lögdasjöns stränder och 
vattensystem. På strandplanet förekommer rikligt 
med skärvsten. I terrängen intill finns flera fångst- 
gropssystem liksom ovala tomtningar, härdgropar 
och härdar. Det finns även odlingsrösen, åkerter
rasser och åkerhak. På fotokonceptkartorna är 
områden med uppgifter om myrodlingar, belägna 
intill flacka, meanderformade lugnvattenområ
den, regelbundet översvämmade vår och höst vid 
högvatten. I övrigt finns kolbottnar, stybbgropar, 
kolugnar samt ”industrilämningar”: besparings- 
damm, dammvall, skvaltkvarn, vattenränna, ruin 
av ”kraftverk”, spånhyvel, tappningsrännor och 
rester av vattenhjul.

I Ammarnäs finns inägor med åker- och ängs
mark, byggnader, boningshus, näverlo, sommarla
dugård, brunn och bodar. De är skyltade som 
sevärdhet och vårdade av Domänverket. Vidare 
finns minnestavla, åtskilliga husgrunder, kolgro
par och stensatta gropar, fyndplats för rävtana 
och anordningar för ängs bevattning vid en bäck.

På fotokonceptkartan finns uppgift om sågruin 
och skvaltkvarn. På kartan finns också markerat 
myrslåtterområden, torvtäkter, dammvallar, damm
lucka, stängsel och boplatsvallar som är tolkade 
som samiska. I Malå socken, Koppsele lappvall, 
finns ett omfattande, ca 1 km långt, ängsbevatt- 
ningssystem bestående av diken 1 till 1,5 m breda 
och intill 0,3 m djupa vilka ansluter till en bäck 
med dammanordning.

Vi ser exponenter för olika aktiviteter inom 
systemet men också avsaknaden av konkreta läm
ningar som markörer av den subarktiska kultur
miljön. Är det en tillfällighet eller har uppmärk
samheten, av olika skäl, inte varit koncentrerad 
på dessa lämningar? Finns de överhuvud taget 
kvar? Om inte - varför har de försvunnit? Däre
mot finns andra element som visar på en förän
dring inom systemet som antyder en gradvis över
gång till något nytt. Dessa frågor och faktiska 
sammanhang kan så ställas mot en bedömning av 
om det är angeläget att göra en förnyad och för
djupad inventering med hänsyn till fler aspekter 
än vad som tidigare varit regel för inventeringsar- 
betet.

Ytterligare exempel är de fall där forskning har 
påvisat betydelsen av ett lokalt kulturmiljösystem 
som rimligen borde ha visat sig i inventeringsma- 
terial men detta är missvisande, bristfälligt eller 
saknas helt. Ingrepp i kulturmiljön kan då moti
vera en förnyad inventering där det lokala kultur
milj ösystemet kan bli det arbetsredskap varmed 
siktet riktas mot viktiga sektorer inom systemet. 
Risken är dock att systemet kan uppfattas som 
normativt, dvs. bestämmande för vad man skall 
undersöka. Det ställer krav på en arbetsmetod 
som söker kritiskt för att pröva, istället för att
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verifiera systemets relevans och giltlighet. Arbets
sättet är en möjlig väg som kan ge en beredskap 
inför förändringar i mål och ambitioner eller flex
ibilitet inför reviderade ekonomiska förutsättning
ar. Det ger vidare en öppenhet för att se kultur
miljön som en kontinuerlig process som ständigt 
antar nya former där kulturmiljövårdens syn
punkter, byggda på empiriska iakttagelser, fogas 
in som en naturlig del i systemet. Det kan ge 
anledning till omtolkningar och kompletteringar 
utan att för den skull revidera systemets grund
struktur. Men arbetsmetod och synsätt ger också 
en vaksamhet och tolerans att alternativa kultur- 
miljösystem kan existera samtidigt i olika sociala, 
ekonomiska och kulturella sammanhang.

2. Kulturmiljön som resurs för lokala samhällen
Ett karaktäristiskt kulturmönster i ett lokalsam
hälle kan, genom inventering av kulturmiljön, ge 
nya uppslag för att stimulera till insatser exempel
vis för turism. Särdrag i kulturmiljön kan därvid 
utpekas och konkretiseras samtidigt som den 
lokala identiteten stärks i engagemang för orten 
eller bygden. Särskilt är detta angeläget i de byg
der som vanligen anses som gles- eller avfolk- 
ningsbygder. Det gäller här att se kulturmiljön 
som en resurs med en mobilisering av den histo
riska kunskapen om den egna bygden. Ett kon
kret exempel är Ängersjö kyrkby i västra Hälsing
land, på gränsen till Härjedalen. Fornminnesin
venteringens resultat har här kommit till praktisk 
användning då materialet entusiasmerat till forsk
ning i bygdens historia. Man har systematiskt 
samlat in uppgifter om skogsindustrins och skogs
arbetets betydelse. Med den kunskapen som 
grund har man bl.a. låtit bygga ett skogsarbetar- 
läger från tiden omkring 1900. Vidare har intres
set lett till arkeologiska undersökningar och varit

förutsättning för insamling av material till en by- 
skolemiljö från 1920-talet. Projekten har rönt stor 
uppmärksamhet, stimulerat turism och visat sig 
värdefulla för att visualisera skolans undervisning 
om den egna bygdens historia.

3. För att identifiera angelägna forskningsom
råden
Forskningsuppgiften har övertygande visat på 
nödvändigheten av mångvetenskapliga insatser 
för att ge en rättvisande bild av kulturmiljösyste
mens beståndsdelar och funktioner. Det är natur
ligt att olika forskningsinriktningar betonar 
ämnesrelaterade infallsvinklar vilket dock ofta 
sker på bekostnad av en önskvärd helhetssyn. En 
ofta förbisedd faktor är de immateriella signal
ementen av ett kulturmiljösystem som lokalt 
präglad folktro, sägner, rykten, talesätt, öknamn 
m.m. De processuella aspekterna är vidare dåligt 
tillgodosedda med tanke på ett kulturmiljösys
tems livskraft, dynamik och förändring. Den 
deskriptiva och förklarande analysen tillåtes ofta 
dominera på bekostnad av det motsägelsefulla 
och problematiska inom systemet. Sociala, ekono
miska och kulturella konflikter torde vara viktiga 
forskningsområden då de visar systemets livskraft 
liksom de inneboende krafter som leder till dess 
förändring. Men trots den allmänt fragmentariska 
grunden för de presenterade modellerna visar kul
tur miljösystemet som modell på analytisk styrka 
genom förmågan att ställa frågor om och kring 
systemets struktur och funktion. Det skulle vara 
alltför pretentiöst att här precisera ett antal forsk
ningsområden då det förutsätter en mer ingående 
kännedom om faktiska sammanhang, lokala 
önskemål samt diskussioner med företrädare för 
de vetenskapliga discipliner som skulle kunna tän
kas i en målinriktad forskningsuppgift.
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Inledning och utgångspunkter. 
Arena och system

Vi föreställer oss gärna att grunderna för de kul
turhistoriska objekten och miljöerna är ganska 
självklara. Det gäller bara att peka ut dem, för
klara vad de berättar och skapa ett lämpligt 
skydd för att garantera att de kan fortsätta att 
berätta. Frågan om hur vi definierar vad som är 
värdefullt ur denna aspekt och vad som inte är 
det (och i så fall varför) ställs sällan. Vi bibringas 
då lätt uppfattningen om en kontinuerlig utveck
ling, från de enstaka isolerade föremålen till de 
allt större områdena och miljöerna, från de 
exklusiva objekten till de breda sociala samman
hangens kulturmiljöer. Men urvalen är naturligt
vis i verkligheten aldrig så objektiva. De teoretis
ka, ideologiska och organisatoriska förhållande
na omöjliggör en sådan objektivitet. Men också 
arbetsformerna och synsätten har betydelse.

Den dominerande metoden för att definiera 
kulturminnen bygger på en fältteori. De visuella 
sambanden kan sägas vara de som utgör grunden 
för ett preliminärt konstaterande av objekt och 
miljöer. Denna metod förutsätter givetvis ett per
spektiv som är baserat på teoretiskt kopplade 
kunskaper, men det viktiga i detta sammanhang 
är att dessa så sällan lyfts fram och tydliggörs.

Kvar blir en ibland otydligt formulerad kun
skapsbas och en mängd visuella samband, under
strukna av pålagda historiska (i alla dess schatte
ringar) prefix. Med Gunnar Törnqvists termino
logi skulle detta arbetssätt kunna benämnas are
naperspektivet'' alltså en kunskap fotad i platsens 
geografi. Som motsats till arena ställer Törnqvist 
begreppet system, vilket han definierar som en 
helhet, konstruerad som abstraktion. Skillnaden, 
menar han, ligger i arenaperspektivets kombina
tion av fysisk närhet och systemperspektivets 
betoning av likheter i egenskaper eller art. Ett 
systemperspektiv, lagt på kulturmiljön, under
stryker således alla de egenskaper som inte före
trädesvis är rumsliga utan kan uppvisa luckor 
eller avstånd, ett förhållande där närheten är 
abstrakt och inte konkret. De två perspektiven 
betecknar två helt olika klassificeringsgrunder 
och har vid olika tider varit dominerande forsk
ningsinriktningar. Törnqvist behandlar främst det 
kulturgeografiska forskningsfältet, men hävdar 
att perspektiven äger giltighet även för andra dis-

1 Törnqvist, G. 1981.
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cipliner som behandlar topografiska ämnen. 
David Hannerberg har i ”Svenskt agrarsamhälle” 
gjort en forskningsöversikt som konkretiserar 
perspektivet inom kulturgeografin. Han menar 
att det gemensamma temat för kulturgeografiska 
avhandlingar, framför allt under 1930- och 1940- 
talen, återspeglades i intresset för bygden och 
dess specifika näringsliv. I en rad avhandlingar 
under dessa decennier strävade forskarna efter 
att ringa in vad som konstituerade och identifie
rade en bygd. Det var den geografiska avgräns- 
ningen man utgick ifrån för att söka förklaringar. 
Till en början gjordes vida näringsgeografiska 
tablåer, men snart inskränktes forskningsområdet 
allt mer i tid och rum. Från 1960-talet blir frå
gorna, hypoteserna, allt viktigare, för att snart 
dominera perspektivet. Ett geografiskt bygdein- 
tresse avlöstes av ett systematiskt teoretiskt 
intresse vars källmaterial kunde hämtas från sins 
emellan helt olika geografiska områden. Man 
skulle kunna säga att ett arenaperspektiv avlösts 
av ett systemperspektiv.2

Man kan fundera över vilket perspektiv som 
främst synliggör de centraliserade kulturmiljöer
na. Utgår man från de fysiska spåren för att uti
från dessa rekonstruera en historia blir bilden 
naturligtvis ensartad, men även påtagligt lokal. 
Är systemperspektivet det primära riskerar den 
pragmatiska kopplingen att gå förlorad. I system
teorin lurar metafysiska fällor, där egenskaperna 
kan leva sitt eget isolerade liv. I arenavärlden 
finns alltid möjligheten att drunkna i detaljernas 
mångfald. Båda dessa perspektiv måste naturligt
vis existera parallellt, förhoppningsvis kan de 
även kombineras för ett nytt resultat.

För kulturmiljövårdens organisation ligger den 
geografiskt avgränsade verksamheten av självkla
ra skäl närmast till hands. För den centrala myn

2 Hannerberg, D. 1971.

digheten däremot, som bl.a. skall svara för den 
nationella överblicken, kan det vara naturligare 
att utgå från ett systemperspektiv. Fördelarna 
med detta sätt att arbeta ligger i att det möjliggör 
upptäckten av nya samband och också nya arte
fakter. I detta finns förstås även utmaningar för 
en lokal och regional kulturmiljövård.

Följande framställning är en första ingång i 
systemperspektivets labyrinter. Den röda tråden, 
om den kan skönjas, är tänkt som ett test av 
äldre forskningsansträngningars relevans för 
detta synsätt. Det finns två tillvägagångssätt för 
en sådan studie. Det första, och kanske naturli
gaste, hade varit att börja med den äldre forsk
ning från företrädesvis 1930-, 40-, och 50-talen 
som innehåller systemteoretiska försök och som 
explicit handlar om kulturmiljöns element. Här 
kan insorteras all den etnologiska eller folkmin- 
neskoncentrerade forskning som t.ex. Erixon, 
Wallin, Svensson och Hofrén åstadkommit. Till 
denna bild kunde läggas den konstvetenskapliga 
inriktningen bland flera av dess företrädare vid 
denna tid. Skall man känna sig fri att generalisera 
dessa herrars digra produktion, kan man säga att 
de sökte egenskapsvärdenas och artlikhetens pri
mat. Skärpan var ofta inställd på detaljen men 
applicerades emellanåt på mycket vida geografis
ka anslagstavlor. Man kunde då med all sanno
likhet bortse från den kritik som drabbat denna 
forsknings diffusionistiska självändamål, för att 
undersöka källmaterialets relevans för kulturmil
jövården.

Det andra tillvägagångssättet utgår istället för 
från de teoretiska släktskapen, från de empiriska 
relationerna. Frågan blir då i vilken omfattning 
den forskning som arbetat med material som kan 
ge systematiska överblickar, är adekvat för kul- 
turmiljövårdens kunskapsbehov.

Det är den sistnämnda frågeställningen som är 
utgångspunkt för följande skiss. Någon systema-
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tisk forskningsöversikt har det av tidsmässiga 
skäl inte blivit, snarare har ambitionen varit att 
laborera med ett antal avhandlingar för att se i 
vilken mån en nyläsning kan placera dem i ”kul
turmiljövårdens tjänst”. Det kan genast förutses 
att så sällan är fallet. För att bli användbar i 
detta sammanhang är det min definitiva uppfatt
ning att forskningen måste ges en annan inrikt
ning, eller kanske snarare, att frågorna måste 
ställas på ett annat sätt.

Avgränsningar
I projektbeskrivningen ”Centraliserade kultur
miljösystem”3 definieras föreliggande uppgift 
som en systematisk översikt av det tvärveten
skapliga forskningsläget för de lämningar i lands
bygdens kulturmiljöer som inte direkt är att hän
föra till lokalt relaterade system. Uppdraget är 
således formulerat som en komplettering, men 
även en slags invertering, av projektet ”Lokala 
kulturmilj ösystem ” .4

Konkret kan detta arbete sägas bestå i att söka 
överblicka den forskning som tillhör sådana dis
cipliner som direkt eller indirekt sysslat med arte
fakter, uppkomna genom centraliserande aktivi
teter. Som exempel på sådana anges i utgångs
punkterna transportväsende, myndighetsutöv
ning, handel och vissa kulthandlingar.

Rent praktiskt skall de betydelsebärande fysis
ka elementen, i den mån de förekommer, i sådana 
aktiviteter anges, specificeras och sättas in i sitt 
strukturella sammanhang. En uttrycklig önskan 
har varit att presentera materialet i grafisk form,

3 N. Blomkvist 1990-05-07.
4 Se PM feb. 1990. N. Blomkvist, jfr ovan sid. 7 ff.

dvs. som diagram eller modell. I något exempel 
har jag dock frångått detta arbetssätt, för att 
kontrastera, men även belysa, den innehållsliga 
dispositionen.

Kunskapen om de fysiska artefakterna, läm
ningarna, kulturminnena, är inom den kulturmil
jövårdande sektorn i vissa fall mycket god. Det 
gäller även de centralt reproducerade kulturmin
nena, men då oftast behandlade i ett lokalt geo
grafiskt avgränsat sammanhang. De översiktliga 
strukturella sammanhangen, kopplade till de 
fysiska spår de avsatt, är sparsamt behandlade. 
Några viktiga undantag finns dock. Det gäller 
t.ex. de statliga byggnadsminnena och deras sam
manhang, fornlämningsmiljöerna och deras inne
håll, kyrkobyggnaderna med miljöer (dvs. den 
kyrkliga organisationens rumsliga nedslag), det
samma gäller delar av infrastrukturen, t. ex. järn
vägens samhällsbyggande och fysiska påverkan.' 
Likaså är delar av den ”offentliga strukturen” 
behandlade. Själva hjärtat i, och i mångt och 
mycket utgångspunkterna för den centraliserade 
verksamheten, staden, har blivit föremål för 
intensiv uppmärksamhet och har även behandlats 
översiktligt.7 Dessutom utgör översikter över cen
traliserade urbana former en väldefinierad upp
gift i sig. Resterande ämnesområde bildar ett icke 
föraktligt forskningsfält som i några tentativa 
punkter kan bestå av:

1) Forskning som primärt behandlar landsbyg
den, utanför stads jurisdiktion. Dvs. en geogra
fisk avgränsning.

2) Forskning som berör tidsperioden från 
medeltid och fram till andra hälften av 1800- 
talet. Tidsmässig avgränsning.

5 Book, T. 1974, Améen, L. 1956, Bergström, C. 1992.
6 Se t.ex. i A. Åman 1976.
7 T.ex. i samband med underlagsmaterial för arbetet med 
kulutrminnesvårdsprogram.
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För den förhistoriska tidsperioden är, som 
nämnts, kunskaperna och traditionerna väleta
blerade och för modernare skeden än mitten/slu
tet av 1800-talet blir arbetsuppgiften oöverblick- 
bar. Det går säkerligen att beskriva den centrali
serade verksamheten med en riktad graf, där x- 
axeln anger graden av ”centralism” och y-axeln 
utgör tid. En brant stigande linje med accentuerat 
förlopp under 1900-talet borde bli resultatet. Om 
det gick att mäta. Den centraliserande aktiviteten 
kan alltså sägas vara en kumulativ process och i 
dagens samhälle är i stort sett all verksamhet, 
från människans födelse till död, inordnad i 
någon form av central påverkan. Det är en intres
sant fråga, som dock faller helt utanför detta 
uppdrag, när denna strömkantring äger rum, när 
vågskålen definitivt vägt över.8

3) Även med dessa avgränsningar blir materia
let alltför otympligt, stora delar av den humanis
tiska forskningen sysslar ju på ett eller annat sätt 
med förhållandet individ - samhälle. Således 
krävs även en tematisk avgränsning. Nedan skis
serade temata är dock preliminära för att tillsvi
dare tjäna som ett försök att operativt formulera 
uppgiften.

Skjuts- och postväsendet
Kommunikationernas system/infrastrukturen
Utbildningssystemet
Socialvården/fattigvården
Militären

Åter andra skulle säkert gå att finna - inte minst 
ironiskt är att själva kulturmiljövården är en 
sådan organisation vars effekter är centraliserade 
och med all önskvärd tydlighet ger synliga effek
ter i landskapet.

8 För ett av områdena, se Lindahl, G. 1988. Ett annat exempel 
och med andra slutsatser finns i SOU 1990:444 Maktutred
ningens slutrapport. Jfr även Berg, K. 1989.

För att sammanfatta avgränsningarna:
• Tidsmässigt: medeltid till 1800-talets andra 

hälft.
• Geografiskt: det nuvarande Sveriges lands

bygd.
• Tematiskt: ej ecklesiastik organisation, järnvä

gar etc.
• Teoretiskt: verksamheten måste ha avsatt fysis

ka spår, dvs. inte enbart vara en mentalitetspå- 
verkan. Förhållningssättet till de lokalt repro
ducerade kulturmiljösystemens struktur bör 
vara tydlig.

Definitioner och teori

Vad är centraliserade kulturmiljösystem?
Begreppet kulturmiljö är naturligtvis i sig pro

blematiskt. Det består framför allt av två hon
nörsord staplade ovanpå varandra, i ett något 
ansträngt försök att beskriva en mångdifferentie- 
rad verksamhet. Som sådant har det antagits som 
en form av officiellt paraplybegrepp för kultur
vårdande instansers intresseobjekt. I någon mån 
har det definierats i operativ bemärkelse:

”Det är också rätt självklart att det finns en 
koppling mellan denna förskjutning av synen på 
kulturarvet och den vidgning av kulturminnes
vårdens ansvarsområde som samtidigt skett från 
de enskilda kulturminnena - fornlämningarna, 
byggnadsminnena, kyrkorna - först till de samla
de miljöerna och nu vid inledningen till 90-talet 
till kulturvärdena mer generellt. Det nya sektors- 
begreppet kulturmiljövård blir på så vis en sam
manfattning av en tjugoårig förändring som gett 
verksamheten en ställning i spänningsfältet mel
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lan kulturpolitik och miljöpolitik och nu också 
med starka band till regionalpolitiken. ”9

I mitt sammanhang konstitueras begreppet kul
turmiljö av en fysisk uppsättning sammanhäng
ande objekt, avlästa ur ett så enhetligt perspektiv 
som möjligt. Således ett deskriptivt rambegrepp 
för analys, snarare än ett analytiskt redskap. 
Understrykas bör dock att begreppet inte auto
matiskt är fysiskt kännetecknande. I de flesta fall 
är det nog så, men vad gäller de centraliserade 
systemen är det kanske snarare tvärt om.

Då kräver begreppet centralisering och det 
näraliggande centralism, större uppmärksamhet. 
Centralisering är i det närmaste att likna vid kon
centration till en viss punkt: ”Begreppet beskriver 
en samhällsprocess, som medför en allt större 
geografisk koncentration av befolkning, bebyg
gelse, kapital och näringsstruktur till allt färre 
punkter och/eller en allt större maktkoncentra
tion till allt färre personer.[...] I humanekologisk 
mening innebär begreppet även koncentration av 
styrning och flöden. Redan den självhushållande 
gården representerade ett steg mot centralisering 
i jämförelse med kringvandrande fångstfolkgrup
per. Byn som drog till sig varubyten och feodal
borgen som representerade makt och styrnings- 
koncentration var andra.”10

Centralism har kommit att bli det övergripan
de ideologiska, eller politiska, begreppet, innefat
tande makt och viljan till maktutövning, vilket 
inordnar det i en ofantlig definitionsmöda. Med 
ett användande av ovan citerade definition, skul
le det förmodligen inte gå att särskilja någon 
icke-centraliserad kulturmiljö, inte ens historiskt 
utan att förirra sig till de rena spekulationerna 
eller hänge sig åt dubiösa romantiska föreställ

9 M. Biörnstad, 1990.
10 Bengt Hubendick i Nationalencyklopedin ”Centralisering”.

ningar om en arkaisk guldålder. Graden av kon
centration kan givetvis variera, men det är fortfa
rande möjligt att någon form av koncentration är 
en del av förutsättningen för samhällelig organi
sation.

Så långt den teoretiska hårklyvningen - faktum 
kvarstår att det finns och har funnits mer kon
centrerade organisationer och verksamheter än 
andra. Kanske räcker det för syftet med detta 
arbete att konstatera att centralism och därmed 
centralisering, anger en riktning, ett förhållande, 
en organisering och minst en motpol. Makt kan 
inte utövas som en enkelsidig, solitär verk
samhet.11

I många fall kan säkert centraliseringen ses 
som en process mot allt större koncentration geo
grafiskt/maktmässigt. Flera verksamheter har 
gått från en fri och kanske helt självhushållande 
del, över allt fler regleringar för att slutligen kon
centreras till en nationell och möjligen överstatlig 
definierad och kontrollerad verksamhet. I denna 
mening är varje koncentrationstendens en form 
av centralisering.

Makten, den centraliserande verksamheten, 
måste vidare vara strukturellt organiserad för att 
uppnå varaktiga effekter med fysiska spår som 
ett av resultaten. Att organiserandet av den cen
trala verksamheten med nödvändighet blir struk
turell innebär för det första att den har en fast
het, en inriktning, ett syfte, att den är adresserad 
vilja. Vi kan uppfatta den som en god vilja, med 
ädla motiv, men också som en straffande vilja.

För det andra innebär det att den centrala 
verksamheten enklast studeras i sin statiska form. 
Den har således inte främst varit föremål för pro- 
cessuella studier.

11 För en i det närmaste total relativisering av maktbegreppet, 
se t.ex. Foucault, M. 1980, eller Schmidt. L.-H. 1981.
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För det tredje innebär det strukturella draget 
att verksamheten skär genom olika lager, pene
trerar olika sektorer, är transsektoriell.

Allt detta medför vissa teoretiska och metodo
logiska problem. Vilken vikt skall t.ex. läggas vid 
förändringar, nyanseringar, ”systemskiften”, helt 
enkelt vid tidsfaktorn? Alla former av maktutöv
ning och centralism är förvisso verkande över tid 
- processuella - skall då störst vikt läggas vid de 
långa bilderna?

Eller skall intresset fokuseras på brotten, rup- 
turerna, sammanbrotten, introduktionerna, för 
att synliggöra de skiften vari förändringarna 
består? Det är att skaffa sig huvudvärk att funde
ra över att det borde gå att tala om en strukturell 
process, men knappast om en processuel! struk
tur. Den strukturalistiska teoribyggnaden, såväl 
som den systemteoretiska, har fått kritik på 
denna avgörande punkt: det går inte att studera 
förlopp, processer, förändringar och kontinuite
ter över tid annat än som synkrona snitt.12 En 
annan kritik har skjutit in sig på systembyggar
nas funktionalistiska tendenser; kritiken (främst 
den socialantropologiska) går ut på att system
teoretikerna bara ser de samband som utgörs av

12 För denna diskussion se t.ex. Elias, N. 1989 och Runeby, 
N. 1982.

13 Ett teoretiskt försök att lösa problemet med att strukturellt 
analysera processuella system gör J. Asplund i ”Teorier om 
framtiden”. Lund 1979. Asplund försöker i likhet med de 
franska mentalitetshistoriker som han också citerar, skapa en 
modell för idékritisk samhällsanalys. Den modell han använ
der har tre interdependenta nivåer, med överbyggnad/diskurs 
och en relativt traditionell bas bestående av ekonomiska fak
torer och infrastruktur. Nyheten är den mellannivå som han 
kallar tankefigur. Meningen är att begripliggöra förhållande
na mellan struktur och process genom att låta en ömsesidig 
påverkan silas genom en ”seg struktur”. Den stående frågan 
blir fortfarande hur denna påverkan i praktiken äger rum. Ett 
par exempel ger M. Berman (1987) i sitt försök att förklara 
den modernistiska ”traditionens” faustiska utveckling och 
dess avtryck i litteratur och stadsbyggande.

objekt och företeelser med funktionell inbördes 
koppling, och helt bortser från de faktorer som 
har en till synes icke funktionell betydelse.13

För denna arbetsuppgifts genomförande är 
flera av dessa konstateranden perifera. Men det 
kan vara av intresse att notera att denna skiljelin
je finns under ytan i flera av de böcker jag läst 
och att det utifrån ett djupare studium borde 
vara möjligt att formulera vilket synsätt, eller 
perspektiv, som bäst befrämjar förståelsen av den 
centraliserade verksamhetens fysiska spår. Ett 
sådant formulerande, med preciseringar vad gäl
ler ämnesområden och samhälleliga sektorer, 
skulle kunna bli en bra grund för en nyläsning av 
litteratur om kulturmiljösystemens centrala bero
ende.

Dessa överväganden kan sägas tillhöra uppgif
tens tematiska avgränsningar. Med centraliserade 
kulturmiljösystem menas hädanefter sådan orga
niserad verksamhet som formulerats av en cen
tral makt, dess regionala eller lokala företrädare. 
En verksamhet som på ett eller annat sätt avsatt 
fysiska spår i vår omgivning. Vidare måste verk
samheten inte bara definieras, utan också kon
trolleras, styras och regleras från en central posi
tion. Det skulle mycket väl gå att tänka sig själv
ständiga regionala centraliserade system, eller till 
och med lokala sådana, bruken och de stora god
sen skulle kunna vara exempel på sådana organi
sationer. Gränsdragningen mot lokala kulturmil
jösystem blir då med ens oklar. Det är t.ex. helt 
logiskt att se ett bruks näringsgeografi som ett 
centraliserat system med kontakter långt utöver 
det lokala planet och samtidigt se det som ett 
lokalt system där organisationen och utnyttjan
det av resurstillgångarna sker inom ramen för 
lokalsamhället. Jag har i stort begränsat genom
gången till nationella företeelser, med undantag 
som mer tjänar som jämförelse och konkretion. 
För trots allt är kultur miljö vår den geografiskt
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”låst”, den måste sätta underlaget på en karta. 
Kunskapsuppbyggnaden är däremot fri från 
sådana omedelbara bojor. Vilket inte innebär att 
den kan tillåtas vara enbart abstraktion.

Frågeställningar
Några viktiga utgångspunkter vid omläsningen 
är bl.a.:

• Hur fungerar organisationen i förhållande till 
polerna centrum - periferi?

• Vem besitter formuleringsrätten?
• Hur fungerar utövningen, effektuerandet; eko

nomiskt, personligt, institutionellt?
• Vilket förhållande har verksamheten till andra 

centraliserade funktioner?
• Vilken riktning har verksamheten; centrifugal 

eller centripetal, reversibel?

Dessa initiala frågor kan sedan kompletteras med 
de frågeställningar som projektet ”Lokala kultur
miljösystem” arbetat med.14 Dessa frågekomplex 
är skräddarsydda för att passa lokala kulturmil
jösystem och är endast tillämpliga i vissa delar, 
men väsentligen svarar de även mot utgångs
punkterna i ett centraliserat system.

- När uppkom systemet? Varför just då?
- Hur fungerar organisationen?
- Rumslig utbredning, funktioner?
- Maktfördelning?
- Resursutnyttjande?
- Verksamhetens identitet, gränser?
- Materiellt eller mentalt strävande?
- Permanens eller förändring?
- Hur uppkommer nya system? Varför?

14 Se t.ex. i odat. PM ”Centraliserade socioekonomiska system 
- en teoretisk skiss”. N. Blomkvist. Jfr ovan sid. 31 ff.

Man skulle kunna säga att intressefältet grovt 
kan grupperas i en uppsättning motsatspar, 
åtminstone för att förtydliga verksamhetens art.

Först och främst handlar det naturligtvis om 
förhållandet centralt - lokalt. Här finns en disci
plinär skiljelinje mellan angreppssätt, ämnesin- 
mutning och akademisk tradition. Jag har något 
berört hur begreppet centralism, eller centralise
rad, kan uppfattas, men eftersom uppgiften 
endast kortfattat beskrivits som en komplettering 
av studierna kring lokala system, måste jag även 
beröra dessa. Emedan det, generellt sett, varit 
historikerna som sysslat med de frågeställningar 
som rör en central nivå har etnologer, folklivsfor- 
skare och socialantropologer i det närmaste sökt 
patenträtt på lokalsamhällesstudier. Inom dessa 
discipliner finns också den tradition som söker 
definiera begrepp som lokalsamhälle, lokal iden
titet etc. Det är av intresse här eftersom dessa 
definitioner kan hjälpligt tjäna som negerande 
definitioner av det centraliserade systemet. Fast 
riktigt så enkelt är det inte.

Etnologernas definitioner av lokalsamhället 
bygger på att det går att särskilja en grupp män
niskor från en annan grupp; ifråga om levnads
sätt, ekonomi, föreställningar, normer, sociala 
mönster etc. Definitionerna bottnar i försöken att 
förklara kulturella skillnader, men även i 
ansträngningar att kategorisera och avgränsa 
lokala ”kulturer”. Alla dessa försök till definitio
ner av lokalsamhälle och lokal identitet har det 
gemensamt att de fokuserar på de samverkande 
faktorerna; vad har man gemensamt gentemot 
andra? Vilka parametrar verkar sammanhållan
de? Det skulle föra för långt i detta sammanhang 
att i detalj följa diskussionerna om innehållet och 
avgränsningarna i dessa begrepp. I vilket fall kan 
konstateras att de centraliserade kulturmiljöerna 
måste kännetecknas av ett stort inslag av de fak
torer som inte önskas vid en avgränsning av
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lokalsamhället. I en mening är denna diskussion 
endast parallell; nämligen i de strävanden som 
finns att beteckna det lokala som en mentalitet, 
värdegemenskap, livsform eller speciellt socialt 
mönster. I detta fall kan förmodligen de centrali
serande strukturerna (så som varande socialpsy
kologiska) följas från hustavlans värld till social- 
hygieniskt inflytande under 1900-talet, i synner
het från 1930-talet och framåt.15 Diskussionen 
hör intimt samman med begreppsvärlden knuten 
till urbant - ruralt, eller om man så vill ”Gemein
schaft” och ”Gesellschaft”.

En annan ingång, nära sammanknuten med de 
förra begreppsparen, kan vara motsättningen 
innovation - tradition. Är det bara innovativa 
system som kanaliseras centralt? Eller övertar 
och förmedlar makten system som tidigare varit 
lokalt effektiva och ger dem en större spridning? 
Finn Werne hävdar t.ex. att centralmakten i allt 
väsentligt formulerar sina ”dekret” på basis av 
äldre lokalt förankrad tradition och snarare för
stärker än motarbetar lokalt etablerad erfaren
het, åtminstone fram till 1800-talets slut.16 Å 
andra sidan kan väl en aldrig så försiktig likrikt
ning av lokala traditioner sägas vara centralise
rad maktutövning med i detta fall påtagliga fysis
ka effekter. Överhuvudtaget verkar det finnas fler 
incitament till forskning om bebyggelsen som 
centraliserad kulturmiljö, än för flera andra disci
pliner.17

15 Det börjar växa fram en litteratur om den mentala historis
ka processen i Sverige. Inte minst etnologerna har i flera 
arbeten uppmärksammat detta område i bl.a. Elias och Fou
caults kölvatten. Yvonne Hirdmans undersökningar om Folk- 
hemssverige är ytterligare ett exempel på detta.

16 Werne, F. 1980.

17 Sverker Janson hävdade t.ex. en gång i en intervju att hela
den svenska bebyggelsehistorien skulle gå att skriva och tolka
som en effekt av statens styrningar.

Dessa poler är kära diskussionsämnen framför 
allt inom etnologin och ett tredje par kan i hög 
grad sägas ingå i denna diskurs - frågan var på 
skalan verksamheten eller kulturmiljön skall pla
ceras i förhållande till central kultur - folkkul
tur.18

”Man svävar ingalunda i ovisshet om huruvi
da direktiv av detta slag [centralt dirigerade] 
givits eller inte, utan den stora frågan är hur och 
i vilken mån de omsatts i verkligheten. Härtill 
kommer att deras art, vidd och syften också 
beror på den tid, den ort och den sociala grupp 
de avser och de konsekvenser de där fått. Är för- 
ordningsfloran rik, så gäller detta också om deras 
inkonsekvenser, motsägelser och upprepningar. 
Ofta kan det ofrånkomligt visas, att direktiven 
nonchalerats eller glömts bort eller att flertalet 
människor trotsat dem i smyg. Det gäller då att 
klarlägga, om detta berott på växlande konjunk
turer och intressen i samhällets ledning eller om 
det illustrerar samhällets vanmakt. Hur förhåller 
sig lagen till livet och verkligheten? I vad mån 
förblir folkkulturen oberörd av centraliseringen 
eller på vilket sätt anpassas den?”19

18 Jfr följande definition: ”Central Direction - the process by 
which ideas from the political centre are transmitted to pe
ripheral areas or societies. These ideas belong to the official 
culture and are mostly political, juridical, or national. The 
original centre is always the political centre or a centre that is 
situated in another political unit (state). The diffusion works, 
however, through “secondary” or “tertiary”centres or sta
tions: the secondary is close to the popular or folk culture and 
is sometimes a part of the latter (e.g. a social group that at 
will modifies directives emanating from the political centre); 
the tertiary centre is a school or other educational institution. 
Hultkrantz, Å. 1960.

19 Erixon, S. 1952 sid. 11.
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Litteraturens art
I den här genomgångna litteraturen finns en ton
vikt vid den historiska disciplinens bidrag till 
utforskandet av centraliteten. Det faller sig natur
ligt eftersom detta ämne haft någon form av 
inmutning av ”storsamhället”. Flera av bidragen 
från projektet Centralmakt och lokalsamhälle är 
dessutom direkt relevanta för en analys av cen
traliserade kulturmiljöer (några av projektets 
publicerade resultat finns förtecknade i litteratur
listan). Den centraliserade verksamheten kan på 
sin nationella nivå i de flesta fall härledas till 
nationalstatens konsolidering. Under 1600-talet 
och 1700-talet grundas flera av de organisationer 
som innebär centralisering. Organisationer som 
idag genomgår stora förändringar. Här följer ett 
axplock av litteratur och verksamheter som kan 
visa på bredden av den centrala verksamheten. 
Men också vilken betydelse den haft och har för 
förståelsen av vårt lands kulturmiljöer.

Postal verksamhet
Postverkets verksamhet är en av de genomgripan
de organisatoriska förändringar som kan härle
das till 1600-talets nationalstatliga uppbyggande. 
Dess historia finns behandlad i en rad volymer av 
vilka Nils Forsells ”Svenska Postverkets historia” 
(1936), får anses vara den mest grundläggande. I 
Forsells bok beskrivs ingående de administrativa 
förändringar som postförmedlingen genomgått 
sedan starten av Postverket 1636. Hans perspek
tiv är snarast att hänföra till en traditionell före- 
tagshistorik, där de interna administrativa förhål
landena är satta i centrum. Denna inriktning har

även Teodor Holms omfattande, i nio band, skil
dring av tiden fram till 1718. En något annan 
inriktning finns hos Ernst Grape (1941) som 
fokuserar sitt arbete på postverkets egen perso
nal. Dessa tre arbeten är samtliga kronologiska 
betraktelser med få, ibland inga, referenser till de 
miljöer som skapats av verksamheten. De ger 
därför endast i någon liten utsträckning fingervis
ningar om vilka kulturmiljöer som genom histo
rien skapats för att vidmakthålla organisationen. 
En helt annan uppläggning har en senare bok, 
Erik Lindgrens ”Posten i samhället, skildringar 
från fyra sekel”. Denna skildring kan närmast 
sägas vara en pointillistisk historieskrivning, med 
tids- och miljöbilder från den omfattande och 
vittförgrenade verksamhet som postförmedlingen 
inneburit. Sammantaget ger dessa volymer en 
god bild av den centraliserade postała verksam
hetens förändringar över tid, samt hur dessa för
ändringar avsatt sig i den fysiska miljön. Låt oss i 
kondenserad form betrakta det innehållsliga stof
fet i relation till ovan angivna frågeställningar.

Systemets uppkomst
I sin organiserade form är postbefordring av rela
tivt sent datum, medan den funnits i mindre 
organiserad tappning under mycket lång tid. Den 
reglerade verksamheten med befordringar skedde 
i två jämsides existerande nät; ett centralt natio
nellt system uppbyggt med Kungl. Postverkets 
etablerande 1636, och ett centralt regionalt med 
kronobrevbäringen. De två näten sammanföll i 
flera punkter. Kronobrevbäringen förmedlade 
brev enligt ett system där kronobetjänterna sköt
te brevloppen till kronofogdarna från länsstyrel
sen, länsmannen vidarebefordrade till fjärdings
man och kyrkan. (Kyrkan hade även sin egna 
postgång, den sk. klockarposten.) Kronofogde, 
länsman, häradshövding, häradsskrivare, nämn-
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deman, jägmästare och skogvaktare var de som 
betjänades av kronobrevbäringen (fram till 1870- 
talet).

Organisationens funktion 
Reversibel riktning, med centralt fattade beslut 
som sedan appliceras regionalt och lokalt. Dock 
finns incitament även ”nedifrån och upp”.

Kommunikationen skedde via ett nät av olika 
delvis parallella metoder:

Till fots av postbönder 
Ångbåt med speciella turer 
Järnväg
Cyklar och hästar 
Diligenser på viktiga linjer

Resursutnyttjande
Systemet använder länge befintliga resurser 
genom utökande av förpliktelser samt omfördel
ning.

Systemets permanens
Postverksamheten uppvisar en närmast konstant 
kontinuitet och är i sina huvuddrag i stort sett 
likadan idag som för 400 år sedan. Postverksam
het har bedrivits som centralt kontrollerad och 
initierad verksamhet från 1600-talets första hälft. 
Stor utbyggnad 1830 med finmaskigt nät av 
postkontor, postvägar och tätare turer. Vid mit
ten av 1800-talet finns diligenstrafik och ett fler
tal poststationer. (1 861 nya poststationer på 
landsbygden.)

Förändring i grundstrukturen, vilken förmod
ligen endast inletts, innebär att transporterna 
görs oberoende av den materiella organisationen.

Fysiska lämningar
Postvägar och dess sträckningar. Skjutsstationer
na som en kort period användes som ”postkon

tor” (från 1718 då gästgiveriväsendet och posten 
slogs ihop). Postböndernas hemman låg med ett 
avstånd av 2 till 3 mil. Postmästare i staden - 
postbönder på landsbygden. Postbönderna utför
de postbefordringen och fick i gengäld en viss 
skattebefrielse och slapp utskrivning till militär
tjänstgöring. Postkontor, postgårdar, samt lösa 
inventarier.

Poststationerna och kontoren ritar en annan 
karta än den vi idag kan tycka är den normala. 
Eftersom postens replipunkter ute i landet ofta 
hamnade på platser utan större befolkning runt 
omkring, speglar dessa vid olika tillfällen ett slags 
hierarkiskt urval i det förindustriella Sverige.

Minnesstenar över rånade postförare.
Postuppsyningsplatser - en förmedlande länk 

mellan postförare och ”glesbygdsbefolkningen”. 
Några av dessa platser blev postkontor, andra 
försvann helt under 1800-talets andra hälft.

I postkommunikationen ingår under 1800- 
talet även ångbåtspost med speciella rutter, bryg
gor etc. samt så småningom järnvägsbefordran 
med speciella arrangemang vid järnvägsstationer
na, så kallade förenade stationer.

Kontroll
Postvisitationer, straff för försummelse av postała 
plikter, utbildning, ämbetsmän under stadga. 
Posten fungerade primärt som statens informa
tionssystem med regelbundna rapporter från 
olika orter i landet.

Landshövdingen hade som statens represen
tant överinseende och kontroll över verksamhet 
och tillsättningsärenden.

Kombinationssträvanden 
Exempelvis tidiga centraliserings- och rationalise- 
ringssträvanden. Wernäs postkontor flyttades 
t.ex. 1851 till Grythyttehed som var ”kyrkby, 
härads- och tingsplats, mönstringsställe för bevä-
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ringen och ofta sammanträdesort för landshöv
dingen när han mötte häradsborna. Dessutom 
var det en betydande handelsplats, där fyra större 
vägar stötte samman.”20

Ett vanligt förhållande var att postkontoren 
samordnades med länsmanskontoren. Enhetspor- 
tots införande kan sägas vara ett ytterligare steg 
på vägen till konsoliderandet av Sverige som en 
enhetlig nation (1850-tal). Då kunde också brev
lådor införas, brevlådsvårdare anställas osv. Det 
var också vanligt att poststationerna förlädes i 
skolorna och gästgiverierna.

Vägar och gästgiverier
Systemets uppkomst och organisation 
Kommunikationssystemen är av speciell art. Före 
järnvägarna var det landsvägarna och sjölederna 
som var de viktigaste för transporter av männis
kor och gods inom landet. Landsvägarna var ur 
centralt perspektiv viktiga främst för att kunna 
styra nationen rationellt; att kunna förflytta sig 
till olika delar av landet för att kontrollera att 
lagar och förordningar följdes. Centrala direktiv 
om underhåll och byggande av vägar finns belag
da från och med landskapslagarna. Så skulle t.ex. 
landsväg och tingsväg hålla 10 alnars bredd och 
kyrkväg, farväg och kvarnväg med broar minst 5 
alnars bredd. Bestämmelserna om väghållning, 
brounderhåll etc. upprepades och förändrades 
genom seklerna. För att uppmuntra efterlevnaden 
var underlåtenhet strafflagd.

Gästgiveriorganisationen och skjutsväsendet 
är nära sammanknippade med de centrala regler
na för vägarnas skötsel. De ingår, kan man säga, 
som en del i det förindustriella systemet för kom

20 Lindgren, E. 1986 sid. 34.

munikation eller infrastruktur. Gästgiveristadgan 
från 1561 tycks vara den första som reglerade 
förhållandena på ett enhetligt sätt. Stadgan inne
höll även försök att koppla gästgiveriverksamhe- 
ten till skjutshållet. Denna formalisering av orga
nisationen upplöstes i princip inte förrän 1828 
års skjutsstadga infördes.

Systemet var ganska enkelt utformat. Det fick 
inte vara mindre än två mil mellan skjutshållen, 
böndernas hållskyldighet var noga angiven och 
straffskyldighet fanns förstås om bönderna tril- 
skades. Detsamma gälde kontrollen av gästgiveri
erna. Gästgivarna var tvungna att hålla med gäst
stuga, hållstuga för skjutsbönderna, någon kam
mare för resande, stall, vagnslider, men oftast 
även vagnar och kärror, slädar, sadlar och mat 
och dryck. Gästgiverierna hade även rättigheter 
till brännvinsförsäljning och kan kanske sägas 
vara embryot till systembolaget.

Vid sidan om denna ”officiella” infrastruktur 
fanns ett informellt nät för andra typer av trans
porter. Det var t.ex. godstransporter av olika slag 
såsom speciella tackjärnsvägar, men framför allt 
forningsvägarna som hade skapat självständiga 
kommunikationsleder. Vid kreatursdrifterna, 
slaktboskapsdrifter, speciellt från Skåne till 
Stockholm och Bergslagen, fanns system med 
speciella vägar där förtingat bete för djuren samt 
logi för drivarna utgjorde nätets grunder.

Resursutnyttjande
Utnyttjande, företrädesvis av befintliga resurser, 
som betaides med kontanta medel och skattelätt
nader.

Systemets permanens
I praktiken förändras organisationen med lands
vägar, skjutsstationer och gästgivaregårdar myck
et lite fram till järnvägarnas och så småningom 
bilismens definitiva genombrott. Den sista skjuts
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stadgan upphävs inte förrän 1933, men den hade 
då sedan länge spelat ut sin roll.

Fysiska lämningar
Fysiska lämningar av dessa system är väldokumentera
de; skjutstavlor, gästgiveribyggnader, m.fl. tillhörande 
byggnader, äldre vägsystem, broar, milstolpar etc., finns 
väl representerade i den lokalhistoriska litteraturen. Det 
informella systemets eventuella artefakter är däremot 
förbisedda.

Kontroll
Kontrollen upprätthölls genom ständiga visitatio
ner och vitesbelopp vid försumlighet. Se vidare 
nedan.

Fögderiverksamheten
Låt oss närmare skärskåda ännu ett exempel, 
denna gång av en regional nivå, på centraliserad 
verksamhet med staten som initiativtagare, kon
trollant och verkställande organisation. Det 
handlar om fögderiverksamheten, dvs. uppbörds-, 
utmätnings-, åklagare- och polisväsendets organi
satoriska funktioner och eventuella fysiska resul
tat. Denna verksamhet är av speciellt intresse 
eftersom den i princip endast gällde landsbygden. 
Bo Westerhult har i ”Kronofogde häradsskrivare 
länsman”, behandlat det sammanhang vari dessa 
”storsamhällets” representanter agerade. Fram
ställningens tyngdpunkt ligger på perioden 1810 
till 1918 och det är systemets förändring som 
motiverar båda tidsgränserna. Studien är alltså 
ett exempel på den forskning som koncentreras 
kring konstans eller permanens istället för på för
ändring. Ett längre historiskt perspektiv ryms 
trots allt, men då snarast som bakgrundsteckning 
av den studerade perioden.

Systemets uppkomst och permanens 
En konform bild av uppbördsverksamheten teck
nas vid ett svep över seklerna; från medeltid och 
fram till 1917 är den i stort sett av samma orga
nisatoriska art. Givetvis finns det avgörande för
ändringar under århundradena, men från och 
med länsstyrelseorganisationens etablerande och 
Vasatidens förenhetligande av administrationen, 
företer uppbörden i stort samma mönster.

Det är först framemot slutet av 1600-talet som 
denna organisation regleras systematiskt genom 
centrala direktiv. Fögderiverksamheten kan fram 
till 1900-talets början sägas ha varit en kontinu
erlig process: ”... fögderiförvaltningen [var] vid 
början av 1800-talet resultatet av flera århundra
dens utveckling. Den hade sålunda inte tillska
pats genom att den planmässigt organiserats från 
början.”21

Fogdarnas verksamhet reglerades i förordning
ar och instruktioner allt från första hälften av 
1500-talet. I instruktion från 1563 fastläggs kro
nofogdarnas verksamhet att gälla ansvaret för 
uppbörden av tiondet, tingsverksamhet, adminis
trativa sysslor, uppsikt över krono-, skatte- och 
frälsejord samt kontroll av gårdarnas skötsel. 
Utskrift av krigsmän, ansvar för vägar och sam
färdsel, allmän ordning och säkerhet, ”samt 
bekämpande av opposition, oro eller rykten 
bland allmogen”22. Till detta kom sedan kontrol
len av konungens påbud om sådant som jakt, 
skogshygge, skallgång och åkerbruk. Denna inne
hållsförteckning kom i stort att bli den giltiga 
fram till mitten av 1800-talet. Flera instruktioner 
tillkom naturligtvis men grunddragen ändrades 
inte nämnvärt.

21 Se Westerhult, B. 1965 sid. 35.

22 Ibid sid. 38.
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Ishults tingsplats, Kristdala sn, Småland.
En ovanligt tydlig företrädare för de statliga centraliserande 
aktiviteterna finns i Tunaläns härads tingsplats. Den flyttades 
enligt beslut 1729 från Krokstorp och bildar ett litet officiellt

Organisationens funktion
Aktörerna på den lokala scenen var uppifrån och 
ned: landshövdingen, chef för länet som var inde
lat i fögderier. Häradsfogde, underfogde eller fog
detjänare bevakade i varje fögderi, vid sidan av 
häradsskrivaren, statens ekonomiska intressen. I 
varje fögderi < fanns det sedan länsmän som 
ansvarade under fogdarna för länsmansdömet 
eller -distriktet. Fjärdingsmannen i socknarna

centrum med tingshus, gästgivaregård, häkte, stall, dass och 
tingsklocka. Ishult fungerade som tingsplats fram till 1935. 
Byggnadsminne sedan 1985. Foto: Länsstyrelsen i Kalmar län.

hade troligen en självständig ställning gentemot 
denna organisation. Tillsammans var de statens 
förlängda arm i lokalsamhället. De skulle garan
tera att skatten drevs in, men de hade dessutom 
en mängd andra kontrollfunktioner som t.ex. 
övervakning av lösdrivare, kontroll av resande, 
gästgiverier och skjutsning etc. Således en i 
huvudsak centrifugal organisation.
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Resursutnyttjande
Tillskapade resurser medelst stat.

Fysiska lämningar
Äldre indelning (fögderier, länsmansdistrikt etc). 
Fjärdingsmansboställen, länsmansboställen, kro
nofogdeboställen, häkten, tingshus, skattlägg- 
ningssystemets effekter, platser då mantalsskriv
ningen krävde att alla samlades för att lämna 
personuppgifter etc., en kontroll av skattesyste
met på ort och ställe. Kronomagasin (fram till 
första hälften av 1850-talet). Uppbördsmöten 
(kontanter och natura). Speciella uppbördsplatser 
i socknarna, oftast sockenstuga, gästgiveri eller 
tingshus. Speciella auktionsplatser för utmätta 
saker (exekutioner), samt för persedlarna som 
såldes.

De speciella tingsplatserna är av särskilt intres
se. Kontinuiteten mellan vissa domarringar, tings
högar och tingsängar, kopplade till äldre namn
skick, visar att det finns en stor permanens i 
rättskipningens historiska materialiserande. 
Hofrén (1949) har visat att bakom den historis
ka tidens tingsplatser finns det mycket ofta (i 
Kalmar län) medeltida och förhistoriska reminis
censer.

Den historiska tidens tingsplatser är också av 
speciellt intresse eftersom de i allra högsta grad 
är ett exempel på centraliserade komplexa kul
turmiljöer med flera olika komponenter. Den 
omedelbara fysiska miljön är påtaglig; här ligger 
nu tingshuset byggt enligt anvisningarna i Bygg- 
ningabalken och kontrollerat av Överintendents- 
ämbetet, strax intill häradshäktet, tingsstallarna, 
vagnbodarna, en speciell klockstapel med tings- 
klockan pryder en av byggnaderna. Allt detta är 
omedelbart förnimbart. Men en bit bort ligger 
kanske häradshövdingebostället och länsmans- 
gården och ännu längre bort, alltid på avstånd

från tingsplatsen, hittar vi spöpålen och avrätt
ningsplatsen. Till detta skall sedan fogas gästgi
vargården med dess speciella byggnader och 
fysiska element. Gästgivargårdarna var ofta de 
första fasta lokalerna för tingen efter det att den 
ambulerande verksamheten slutat under 1600- 
talet.

Vi finner dessa miljöer placerade centralt i 
bygderna, gärna där vägarna löpte samman och 
det är tydligt att landsbygdens tingsplatser i flera 
fall föregår stadsbildningar men trots det låg 
kvar inom stadsjurisdiktion.

Rättsväsendets hierarkiska kopplingar framgår 
av figuren nedan:

Rättsväsendet (omkring 1750)

Hovrätt

Lagsaga

Kollegier

Riksdag

RådhusrättHäradsrätt Kämnärsrätt

SpecialdomstolarLandshövding

Riksråd
Justitierevision
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En modell över organisationens hierarki skulle te 
sig ungefär så här:

(I huvudsak efter 
Frohnert, P. 1985.)

Sockennivå
Fjärdingsman

Flärad eller tingslag 
Länsman

Fögderiet
Kronofogde, Häradsskrivare

Länets högste beslutsfattare 
Landshövdingen

Högsta beslutande organ
Kungl. Maj:t, Kollegierna, Riksdagen

Förflyttar vi oss ned till den nivå som kronobetjä- 
ningen verkade praktiskt på kan modellen preci
seras.

Kronobetjaningens funktionsområde:

(Efter Westerhult, B. 
1965.)

Uppbörd Utmätning

Allmänheten

Kronobetjäning

Centrala myndigheter

Åklagare Allmänna åtaganden

Statliga föreskrifter 
och direktiv
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Kontroll
Kronofogdarna och länsmännen, kronobetjänter- 
na var sedan medeltiden ett slags allmänna åkla
gare vid tingen. Häradshövdingen var domare.

Polisiär verksamhet: kronofogden hade befälet 
vid avrättningsplatsen då dödsstraff skulle verk
ställas. Länsman ansvarade för spöstraff och 
stockstraff, ordning på marknader och vid folk
samlingar av alla slag samt kontrollerade 
månadsvis gästgiverier och skjutsanstalter. Kro
nofogdarna hade även att tillse att fornminnen 
vårdades och skyddades, t.ex. vakade kronofog
darna över Mora stenar och minnesmärken över 
Gustav Vasa i Dalarna. I de allmänna åtagandena 
ingick att kontrollera ekskogarna och masteträ
den på skattejord, jakten, fisket, handeln och 
hantverket. Dessutom ingick övervakning av gif
ter och krut samt brännvinskontroll. Kronobetjä- 
ningen var bevakare av kronans intressen, ansva
rig för rotering, besiktning av kronohemman, 
bortdrivning av illegala bosättningar, avsyning av 
soldattorp. Skjutssystemet övervakades dessut
om; gästgivareskjuts, hållskjuts och reservskjuts 
samt ännu viktigare, kronoskjutsen, väghållning
en och broarna.

Handelns organisation 
- köpingen
Mycket nära sammankopplat med kommunika
tionssystemen och naturligtvis näringscirkulatio- 
nen var marknadsplatserna. Deras historia är 
sannolikt lika gammal som handelsutbyte över
huvud. Här skall endast en alldeles särskild form 
för marknadsplats presenteras: köpingen. Mark

nadsplatserna var ett ständigt bekymmer för cen
tralmakten och kontrollen av var handelsutbytet 
skedde var väsentlig för den som hävdade rätt till 
skatteuppbörd. Otaliga försök att reglera de ille
gala maknaderna utanför städernas privilegier 
gjordes under århundradena, särskilt från Vasatid 
och framåt. Ett sådant försök är bildandet av 
köpingar under 1620-talet. Manne Hofrén 
(1946) har i Pataholm undersökt en sådan 
köpings historia och även visat dess säregna mor
fologi.

Systemets uppkomst
Marknadsplatser utanför städernas jurisdiktion 
har en mycket lång historia. Systemet med att 
legalisera dem införs successivt under 1500-talets 
senare del. Specialkonstruktionen med Pataholm 
som lydköping är känt först i privilegier för Kal
mar 1620.

Organisationens funktion
Efter privilegiebrevet 1620 fick Kalmars borgare 
driva handel i Pataholm. Likadant blev det ord
nat för den småländska Östersjökustens övriga 
handelsorter: Bergkvara under Kalmar och Karls
krona; Pataholm, Mönsterås, Påskallavik och 
Döderhultsvik under Kalmar; Figeholm under 
Kalmar och Västervik; Gamleby, Almvik, Ed och 
Bjurvik under Västervik.

Städernas borgare bedrev således handel 
genom anställda boddrängar som så småningom 
arbetade i allt mer fasta former. Landsbygdens 
varor fördes i foror till lydköpingarna där de sål
des och byttes mot salt, sill, hampa, lin, tobak 
kalk etc. Handelsmännen i köpingarna kunde 
också förskottera kontanter för särskilda ända
mål.
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Pataholm, Ålems sn, Småland.
På den lilla holmen trängs den forna lydköpingens bebyggelse. Två handelsgårdar är byggnadsminnen. Den stadsmässiga organise
ringen av byggnaderna, malmbebygelsen, det centrala ”torget” och den påkostade arkitekturen blir endast begriplig i ett perspek
tiv av centraldirigerad ”utlokaliserad” handelsverksamhet. Foto Carl-Filip Mannerstråle 1963, i ATA, Stockholm.

Resursutnyttjande
Resurserna som utnyttjades var koncentrerade 
till köpingarna och deras relativt omfattande 
omland. Skeppsbyggeri, fraktfart och aktiv styr
ning av flöden (varutyper etc.) är andra signifika
tiva drag.

Systemets permanens
Systemet med lydköpingar kom att fungera i 
grunden likartat fram till näringsfrihetsförord- 
ningarna under andra hälften av 1800-talet.

Handeln expanderade och köpmännen perma
nentade sin verksamhet allt mer. Några av lydkö
pingarna växte till att bli städer, t.ex. Oskars
hamn (tidigare Döderhultsvik), andra föll tillba
ka till ett renodlat agrart sammanhang efter han
delns omstrukturering strax efter sekelskiftet 
1900.

Fysiska lämningar
De fysiska lämningar som härrör från köpingsvä- 
sendet är mångfacetterade. De rör kulturlandska-
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pet i stort, dvs. vägsystem för fororna, sjömärken 
och annat för skär jakternas färder samt förstås 
bebyggelsens lokalisering i stort. Dessutom 
berörs själva bebyggelseplanerna, med urbana 
rudiment i en annars helt agrar miljö, men också 
byggnadstyper, färgsättning, rumsdisposition etc.

Kontroll
Stadgor och bestämmelser för allmogen, t.ex. 
tvång för boende inom två mil från köpingen att 
där infinna sig med sina varor. Även stadslagen 
kom att gälla köpingens invånare. Byfogde hölls 
från priviligierade stad. Magistraten bestämde 
även över etableringsrätt för handelsmännen, 
plats för bodar och bebyggelse.

Fortifikationens verksamhet
Den militära verksamheten är en speciell organi
satorisk apparat med sin egen historieskrivning, 
sin egen traditionella historiografi. Litteraturen 
är minst sagt omfattande - varje regemente med 
självaktning har sin egen dokumentation. Det 
gäller även vapenslagen, så som vi känner dem 
idag.

Hela det militära systemet är naturligtvis en 
centraliserad organisatorisk apparat, vars fysiska 
lämningar är högst påtagliga. Eftersom uppgiften 
snarare är ett slags heuristiskt försök än ett full- 
ständighetsprov, har jag inskränkt mig till en 
självständig gren av den militära verksamheten. 
Samtidigt, och det är viktigt i detta sammanhang, 
är den en genomskärande verksamhet, på tvärs 
över det militära fältet - fortifikationen.

Systemets uppkomst och permanens 
Fortifikationen som system kan sägas få sitt for
mella genombrott först 1635, då den organisera
des enhetligt. Dess slut kan sägas vara lika precist 
- 1937, då organisationen förändrades totalt. 
Spår efter tidigare befästningsanläggningar, allt 
från fornborgar över rundkyrkor till kastaler och 
fasta hus, för att nämna några, tillhör förstås for
tifikationens historia även de. Men den avgöran
de skillnaden ligger i att det först under 1600- 
talet är en enhetlig organisation med fast struktur 
med effekter utanför städerna.

Organisationens funktion
Enligt modellen.

Resursutnyttjande
Snarare resursskapande och allokerande än 
utnyttjande av befintliga resurser.

Fysiska lämningar
Till de fysiska lämningarna hör inte bara de mili
tära komplexen utan även en mångfald ”civila” 
konstruktioner. Till den militära delen hör bl.a. 
militära boställen och övnings- och mötesplatser, 
dvs. lämningar, fast knutna till roteringssystemet. 
Till den civila delen hör artefakter såsom kanaler, 
slussar, hamnar, vägar, broar, samt offentliga civi
la byggnader. (Se vidare Munthe 1902.)
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Fortifikationens verksamhet

(Baserad på Runberg, B. 1986 
& Munthe, L. 1910-60.)

Kung
Krigskollegium

Fortifikationsforordning 
(första 1653)

Försvarsteoretiska 
strategier: centralför
svar/ gränsförsvar

Utbildning och 
undervisning. 
Ingenjörsutbild
ning, arkitektur 
och konstnärliga 
ämnen

Fortifikationen 
Generalkvartermästare 
(egen myndighet från 1681)

Civil verksamhet:
Infrastruktur såsom kanaler, slus
sar, hamnar, farleder, gator, vägar 
och broar. Offentliga civila byggna
der

Militär verksamhet:
Fast försvar, skansbyggen 
befästningsplaner, stadsplaner 
för nya städer, kartläggning 
(till 1831), mobiliseringspla
ner, förläggning av trupper i 
fält. Övnings- och mötesplat
ser (till 1901), militära bostäl
len
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Centralmakten och lokala 
byordningar
Själva centralmaktens, den nationella överstyrel
sens regelverk, organisation och praktik, bildar 
självklart en av de viktigare verksamheterna vid 
ett försök att skissera centraliseringens dynamik. 
Det är förvånande att konstatera att det inte 
finns, mig veterligt, något försök till samlad över
siktlig framställning. Olika perspektiv har anlagts 
på den svenska statsapparatens historiska utveck
ling, men någon fokusering på dess effekter för 
kulturmiljön finns inte i kondenserad form. Vissa 
dokumentationer finns naturligtvis, men de är

ofta skrivna just utifrån de fysiska lämningarna 
och koncentreras kring förutsättningar och effek
tuerande av vissa grenar av administration och 
förvaltning." Vad som saknas för syftet i denna 
översikt är snarast ett försök att greppa den stat
liga administrationens effekter över lång tid, för
ändringar i inriktning, ideologi och verksamhets- 
art, samt vad detta avsatt för avläsbara fysiska 
spår. För städernas del finns en sådan litteratur, 
men för landsbygden är den rudimentär. På tradi
tionellt vis är det till stora delar institutionshisto- 
ria som skrivits, ett gott sådant exempel är O. 
Sörndal, 1937 och flera liknande kunde anföras.

23 Se Westerhult, B. 1965, sid. 20 samt not 10.

Delar av den centrala förvaltningens organisation 
(omkring 1750)

Kung
Regering

Amiralitets-
kollegium
flottan

(Efter Frohnert & Sörndal.)Domstolar

Hovrätter

Bergskollegium 
gruvor, hyttor, 
bruk

Krigskollegium 
krigsmakten till 
lands

Kammar
kollegium
skatteuppbörd,
kronogods

Kommers
kollegium 
manufakturer, 
handel, hantverk
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Verksamhet som resulterat i specifika 
fysiska lämningar
Amiralitetskollegiet ansvarade för bl.a. kronans 
ekskogar och lots- och fyrväsendet.

Landshövdingen upprätthöll kontrollen över 
bl.a. skogsavverkning, svedjande, anläggande av 
torp på allmänningar. Tillika övervakade lands
hövdingen kommunikationerna (vägars sträck
ning, underhåll, milstenar) men utövade även en 
social kontroll; lösdrivare, tiggare, hospital, tukt
hus och barnhus. Länsförvaltning - kronomaga- 
sin.

Det är en utbredd uppfattning att den lokala 
kulturen, i Tönnies beteckning Gemeinschaft, 
gemenskapen och ibland det naturligt goda, 
står att finna i bondekulturen sådan den såg ut 
före industrialismens genombrott.24 Bondbyn 
under 1600-, 1700-, och 1800-talet, med dess i 
Sverige exceptionella självbestämmande, kan 
tyckas vara det område som den centraliseran
de verksamheten haft minst med att göra. 
Isaksson visar i sin avhandling (1967) hur det 
som vi gärna uppfattar som traditionellt beting
ade system i själva verket omfattas av ett starkt 
centraliserat inslag. Undersökningen gäller 
framförallt Västerbotten.

Byordningens organisation

(Efter Isaksson, 0.1967 mfl.)
Byordning

Centrala myndigheter

Lokal kultur/bygemenskap

Bystämma/sockenstämma

Direktiv/förordningar 
(Mönsterbyordningen 1742)

Regionala/lokala befattningshavare

j Gemensamma basresurser
i___________________________ i

24 Tönnies 1887.
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Byordningar är egentligen ett instrument för 
att reglera gemensamma basresurser för en by. 
Systemets uppkomst är en kontinuerlig utveck
ling från de muntliga medeltida överenskommel
serna, vilka främst från och med 1600-talets 
ingång stadfästes via ting: ”När sedan, efter 
1742, eller snarare efter 1751, ett fast organiserat 
och reglerat bysamhälle växer fram, är orsaken 
härtill främst de initiativ som tagits av centrala 
och lokala myndigheter. Efter påbud av lands
hövding Gabriel Gyllengrip och hans efterföljare, 
av sockenstämma, häradsting och senare lands
ting, utformade och utvecklade bönderna en 
organisation, som visserligen ofta byggde på 
äldre lokal tradition, men som till sina huvudbe
ståndsdelar formades av myndigheternas föreläg
ganden och rekommendationer.”25

Byordningarna reglerade byns organisation, 
men fick effekter också i fysisk bemärkelse. 
Dikesgrävning och underhåll, hägnadssystem, 
boskapsskötsel och gödsling, skogsvård och 
svedj ning, väghållning och plogning, fiske och 
detaljerade föreskrifter om husbyggnad är exem
pel på vad byordningarna kunde innefatta.

Man kan därmed säga att byordningarna i 
flera fall är transformerade och kodifierade cen
trala direktiv. Men byordningarna är samtidigt 
lokalt baserade och nyanserade. Kontrollen över 
systemet uprätthölls inte endast av myndighets
personer utan främst av den valda företrädaren 
för byn, dvs. byäldsten eller åldermannen. Det 
intressanta med detta system är dess reversibilitet 
och dess exemplifierande av förhållandet mellan 
ett renodlat centralistiskt diktat och en lokalt 
präglad verklighet. Byordningarnas kontinuitet 
är dessutom av särskilt intresse eftersom delar av 
dem lever kvar än idag.

25 Isaksson, O. 1967 sid. 16.

I flertalet fall av centraliserad verksamhet kan 
säkert en undersökning av vad som i verkligheten 
realiserades och fick konkreta effekter, visa att 
förhållandena liknar den process som byorgani
sationen företräder.

Sammanfattande översikt över 
statligt dirigerade förändringar 
av byggnadsskicket

Medeltid: byarnas reglering. Skyldighet att bygga 
hus åt präster.

1500-tal: strävanden att begränsa träbyggandet 
till förmån för sten, tegel och korsvirke. Gustav 
Vasas introducering av finska rior. (Hertig Karls 
husesyneförordning 1590, Per Brahes Hushålds- 
bok.)

1600-tal: ändrade bestämmelser för prästgårds
byggnader och boställen. Soldatroteringens 
bestämmelser för soldatbostäder. Ritningar för 
militärboställen. Kronans regulationer för mate
rialinköp för byggnader. (Husesynsförordningen 
för bönder 1681.)

1700-tal: boställsförordningar på 1730-, 1740- 
och 1750-tal. Byplansföreskrifter i 1734 års lag. 
Storskiftesstadgan 1759. Regleringar av skogs
vården, virkesbesparingar, fortsatt propaganda 
för stenbyggnader, tvåvåningshus, månghussyste- 
mets motarbetande, nya taktäckningsmaterial. 
Standardisering och handelsreglering av bygg- 
nadsvirke och vissa detaljer. Säkerhetsanordning
ar och brandskyddsbestämmelser (Brandförsäk
ringsverket 1782). Nytt propagerande för nya 
gårdsformer, hustyper och införande av mer 
hygieniska djurhus.
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1800-talets första hälft: regleringsförsöken från 
1700-talet fortsätts. Enskiftetsstadgan och laga 
skifte 1801 resp. 1827, föreskrifter för utflytt- 
ningsbidrag. Nya hustyper och material föresprå
kas. (I huvudsak efter Erixon, S. 1952.)

Storgodset som centraliserad 
miljö
Syftet med Torbrands avhandling om Johannis- 
hus fideikommiss är att analysera ett storgods 
uppläggning av jordbruksdriften under främst 
stormaktstiden, rekonstruera arbetskraft och 
näringsliv samt undersöka resultaten i bebyggel
sestrukturen. Storgodsen kan sägas utgöra ett 
centraliserat system främst genom den närings- 
ekonomiska koncentrationen och organisationen 
av arbetskraften.

Betjänter
Tjänstefolk
Försvarskarlar
(hantverkare)

Dagsverkskontrakt Torpkontrakt

Torpare

Godsherren

Landbobönder

Godsförvaltning och 
hushåll

Säsongsarbeten. 
Dalkarlar, båtsmän

Säterifrihet

Utskrivnings- & 
skattebefrielse, 
m.m.

Körslor, skjutsning, arbete på åker, äng, i ladugård, trädgård, 
skog. Byggenskap och reparation, dikningar, svedjande, linbered
ning, mejerihantering etc.

(Efter Torbrand, D. 1963.)
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Johannishus slottsmiljö, Hjortsberga sn, Blekinge.
Godset som etablerades på 1660-talet är en mycket god exponent för de centraliserade kulturmiljösystemen. Det topografiska 
sammanhanget, bygden om man så vill, är skilt från den ekonomiska och administrativa enheten. Slottet och dess ekonomibyggna
der, parken och de närliggande stugorna utgör en självklar visuell kulturmiljö. Men runt omkring i landskapet, ibland på mycket 
långt avstånd, finns fysiska lämningar som kan knytas till godsets verksamhet. Denna ”strukturella” kulturmiljö kan kopplas sam
man med likartade anläggningar till ett system med gemensamma förutsättningar. Den centrala slottsanläggningen är byggnads- 
minne sedan 1982. Foto: Gösta Bolander, Blekinge Flygflottilj.
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”Som geografisk region framstår fideikommis
set inte som en ’bygd’ i de bemärkelser begreppet 
vanligen användes, till exempel som ett område 
med en naturligt framvuxen särprägel. Den eko
nomiska enheten är det väsentliga för området. 
Det kan anses som ’exploateringsområde’ för en 
näringsgeografisk organisation. ”26

Systemets uppkomst
Systemet med storgods är delvis mycket gam
malt, de skånska hoverierna är ett exempel. Den 
stora nyetableringen kan dock härledas till i 
huvudsak 1600-tal. Johannishus storgodsetable
ring härrör från tiden efter att de danska land
skapen tillfallit Sverige, alltså vid början av 
1660-talet.

Organisationens funktion 
Det var för Blekinges del första gången ett jord
bruk baserat på avsaluproduktion etablerades. 
Processens förlopp: inköp av frälsehemman i bol- 
byar, avhysning av bönder, uppförande av herr
gårdsbyggnader, upprättande av torp, utvidgning 
och konsolidering genom ytterligare köp och 
byten, instiftande av fideikommisset.

Resursutnyttjande
Arbetskraften rationellare använd, sett ur godsets 
synvinkel, kvantitativa fördelar genom större 
brukningsareor.

Verksamhet som avsatt sig i fysiska 
lämningar
Förändrad arrondering, viss ödeläggelse genom 
avhysta bönder. Ny rationaliserad jordbrukspro
duktion.

Båtsmanshållning — båtsmansstugor.
Husesynsförordning, bondereverser - bygg

nads- och underhållsplikt för åborna (”laga och 
nödiga hus”).

Herrgård och torp är nya element i landska
pet.

Säteriförvaltningen; smed, mjölnare, murmäs
tare, snickare, jägare, trädgårdsmästare, ladufog- 
de etc., innebar en ny koncentration av diversifie- 
rad bebyggelsestruktur utanför staden.

Torpkontrakt - nyodling och ny bebyggelse i 
de gamla byarnas utkanter.

Nya ortnamn.

26 Torbrand, D. 1963 sid. 3.
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j Lokalsamhälle I Lokalsamhälle1 Lokalsamhälle

Effektuerande oyfcan

Initierande organ

Uttpyckt anbbition

Fysiska effekter av organisationen/verksamheten i kulturmiljön

->Tid

Funktions- ock analysmodell 
över centraliserade organisato
riska system
Modellen ovan är ett försök att ”modellisera” 
och sammanfatta hela litteraturen om centralise
rade nationella system. Därför blir den också väl
digt generell, dess värde ligger snarare i över
skådligheten än i dess analytiska förmåga. Om 
det gick att tvådimensionellt åskådliggöra tre 
dimensioner, kunde man tänka sig en foran
dringsfaktor; en tidskoefficient som mätte eller

visade på dels reversibiliteten, dels betecknade 
graden av process.

Knappast någon av de här använda studierna 
har lagts upp så att de följer hela kedjan i model
len. Framförallt är det ledet mellan effektuerande 
organ och lokalsamhället samt det fysiska resul
tatet som är bristfälligt.
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Sammanfattning och vidare 
möjligheter

I de flesta fall av här anförd litteratur råder det 
ingen tvekan om att de centralt dirigerade orga
nisationerna uppfyller alla de krav som kan stäl
las på att verksamheten skall ha genererat centra
liserade kulturmiljöer. I andra fall kan man knap
past säga att organisationen eller verksamheten 
faller inom de ramar och avgränsningar som 
nämnts inledningsvis. Utbildningen är en sådan 
verksamhet eftersom det knappast går att tala 
om en centraliserad utbildning utanför den som 
skedde inom kyrkans hägn, förrän efter folksko
lestadgan 1842. Den ”civila” utbildning som 
fanns parallellt tillhörde exklusivt städerna. Det
samma går att säga om andra delar av den 
”offentliga sektorn”.

Som exempel kan nämnas att hela fattigvårds- 
systemets beslutsprocess och verkställighet, förut
om landshövdingens stadfästelse, var en lokal 
angelägenhet på sockennivå. Tionden och lokala 
förordningar var de reglerande förutsättningarna. 
Övergripande fanns lagarna, t.ex. 1686 års kyr
kolag som påbjöd att fattigstugor skulle byggas i 
varje socken. Här finner vi således centrala direk
tiv, men ett i övrigt helt lokalt system. Däremot 
var hospitalen statens ansvarsområde, men de 
var å andra sidan en rent urban angelägenhet.

Distinktionerna mellan vad som är centralise
rade miljöer och kulturmiljöer med lokala förut
sättningar är ibland svår att avgöra även för 
äldre tid. En sådan verksamhet som bondesegla- 
tionen, för att ta ett exempel, bearbetat av bl.a. 
Sandklef, innehåller ett stort mått av lokala pre
misser. Men inslaget av centraliserande faktorer 
är inte obetydligt. De bestämmelser som kungen 
utfärdade, om vedhuggning och transporter, om 
förbud och påbud i allmänhet, har varit av stor

betydelse för bondeseglationen på västkusten. 
Dessa regleringar har dessutom medverkat till 
bebyggelsens lokalisering och möjligheterna för 
bönderna att investera i bebyggelse.27

Det är en sak att konstatera att det finns cen
trala försök till dirigering, en annan om och i så 
fall hur denna dirigering slagit igenom. Ett exem
pel kan hämtas från by organisationen i Väster
botten:

”Redan nu bör sägas, att centraldirigeringen 
haft stor betydelse för den form som byorganisa
tionen fått. Den har dels verkat genom centrala 
och lokala påbud från myndigheternas sida och 
dels genom initiativ som tagits av enskilda 
ämbets- och ståndspersoner. Intrycken och idéer
na har sedan omvandlats och formats efter de 
lokala förutsättningarna och efter den rådande 
rättstraditionen, efter byns sedvana.”28

Själva förhållandet mellan den centraliserade 
sfären och det som kanske kan kallas lokalt 
reproduktiva system är alltså grumligt och gan
ska dåligt belyst i forskningen. Bäck (1984) är ett 
undantag. I ” Bondeopposition och bondeinfly
tande under frihetstiden” undersöker han just 
förhållandet mellan statens och allmogens makt 
över skogspolitik, svedjebränning, brännvins
bränning och storskifte. De lokala och regionala 
ämbetsmännens inställning blir av avgörande 
betydelse för hur kontakterna förmedlas, dess 
genomslag och för hur bönderna reagerade inför 
myndighetspålagor. T.o.m. landshövdingarna 
kunde agera för regionen gentemot centralmak
ten.

En liknande undesökning gör Sundin i ”Kon
troll, straff och försoning”, där han undersöker

27 Om dessa effekter se t.ex. Sandklef, A. 1973.
28 Isaksson, O. 1967 sid. xvii.
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den kyrkliga rättvisan på sockennivå i kontrast 
till den framväxande nationella rättsskipningen.29

Trots att mitt försök till översikt av forskning 
som behandlar centraliserad verksamhet fokuse
rats på själva systemen, är genomgången knap
past systematisk. Det finns flera orsaker till detta. 
Den kanske viktigaste är forskningens art. Det är 
självklart att det finns tendenser i den forskning 
som jag berört, som drar linjer mot det visuella. 
Men det är inget allmänt förhållande. Oftast 
motiveras insatsen av helt andra överväganden. 
Oavsett detta går det att utläsa ”nya” samman
hang i annorlunda syftande kontexter. Men som 
framgått blir det fråga om pusselbitar och frag
ment. Till en översiktlig helhetsbild av både teo
retisk och empirisk natur är det ännu mycket 
långt. Det är min uppfattning att en sådan bild 
inte uteslutande kan skapas genom det tillväga
gångssätt som jag här hängivit mig åt. Möjligen 
kan man ur en sådan omläsning utvinna en sche
matisk teoretisk modell för hur de centraliserade 
systemen kan analyseras. Frågan kvarstår dock 
vad detta tillför helhetsbilden. I värsta fall blir 
resultatet endast en ny kategorisering som inte 
vidgar synfältet.

Det är även troligt att det inte är särskilt beri
kande att så kraftigt som jag här gjort betona 
motsatserna mellan det lokala och det centrala. 
Till en början är det förtjänstfullt eftersom det 
gör en annars diffus uppgift operativ. Men inte 
minst denna avslutande diskussion visar att grän
serna är flytande mellan det lokala och det cen
trala, att makten inte är linjär, att intentioner och 
ambitioner transformeras och förändras när de 
möter verkligheten. Lösningen på detta problem 
ligger säkert inte i att försöka skärpa gränserna 
ännu mer, eller i att avstå från de tvärvetenskapli

29 Sundin J. 1982.

ga experimenten. Snarare ligger den kanske just 
inbäddad i systemets möjligheter att kombinera 
betydelsefulla faktorer på ett nytt sätt. I så fall 
skulle den viktigaste uppgiften nu bestå i att 
ympa den modell som beskriver de lokalt repro
ducerande systemen, på den som beskriver de 
centrala. Om hybriden överlever kan den möjli
gen få bastardens självklara styrka.
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Ett centraliserat system
- kronofogde Frigelius i Olands fögderi

Carin Bergström

Kronofogde Frigelius var kronofogde i Olands 
fögderi i Uppsala län mellan åren 1784 och 1820. 
Dessförinnan hade han varit häradsskrivare i 
samma fögderi i tre år. Fögderiet var ungefär sex 
mil långt och två mil brett. Det sträckte sig från 
Lövstabukten i norr, med Hållnäs som den nord
ligaste socknen, till Stavby och Tuna i söder, som 
ligger ungefär två mil öster om Uppsala. Upp
skattningsvis 14 000 personer bodde i fögderiet.1

Systemets uppkomst
Kronofogdeorganisationen bildades 1634 då de 
svenska länsstyrelserna skapades. Fögderierna 
som förut styrts av kungliga fogdar blev nu 
underavdelningar till länet, och landshövdingarna 
fungerade som kungens ställföreträdare. Länsin-
1 Se Carin Bergström Kronofogden i Olands fögderi 1792 och 
hans ekonomiska berättelse 1786-1792 (opubl. 60-poängs- 
uppsats, Historiska institutionen Sthlms universitet).
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Kronofogdegården i Spånga by i Alunda socken i Uppland. 
Gården fungerade både som boställe för kronofogden och 
hans familj och som offentlig byggnad för fögderiers verksam

het. Här ägde taxerings- och uppbördsmöten, rättegångar och 
auktioner rum. Foto: K. Alinder, Upplandsmuseets bildarkiv.

delningen var ett led i det inre reformverk som 
skulle leda fram till att Sverige och Finland fick 
en effektiv och systematiskt uppbyggd civil för
valtning.

Systemets ekologiska funktion
Fögderiet var uppdelat från söder till norr i tre 
länsmansdistrikt, Olands härad med sex socknar, 
Film-Dannemora tingslag med tre socknar och 
Lövsta tingslag med två socknar. Den mest utpräg
lade jordbruksbyggden låg i Olands härad, där 
kronofogden också hade sitt boställe, i byn 
Spånga i Alunda socken. Tingslagen var av kar
gare natur och många av invånarna var stora

delar av året sysselsatta med kolning för brukens 
räkning. Det fanns tre stora bruk i fögderiet, 
Lövsta, Österby och Gimo. I norr, vid Lövsta- 
bukten och Hållnässkären, var fisket en viktig 
inkomstkälla.

Att ha en överblick över näringsstrukturen i 
fögderiet var en viktig uppgift för kronofogden 
då denna låg till grund för den skatt han varje år 
skulle utkräva av invånarna.

Vilka funktioner inrättas för att driva 
systemet?
De föreskrifter kronofogden hade att hålla sig till 
stod i 1688 års häradsfogdeinstruktioner som
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fastslog att »en Häradzfougdes förnehmste 
Embetetsskydligheet skall bestå därutinnan, at 
infordra alle Kongi May:ts Räntor och inkom
ster.» Kronofogden hade sålunda hand om upp
börden och, som en följd av skatteindrivningen, 
också utmätningen. Han fungerade även som 
fögderiets högste polischef och som åklagare vid 
tinget. I arbetet ingick också kontroll av vägar, 
skjutshåll, gästgivargårdar samt kronoskogar, 
häradsallmänningar, boställens och kronohem- 
manens skogar.

Under 1700-talet fruktade statsmakten att 
skogen skulle ta slut och man ansåg att den vikti
ga bruksnäringen först och främst skulle gynnas. 
Några av Sveriges viktigaste järnbruk låg inom 
Olands gränser varför skogen i fögderiet kontrol
lerades minutiöst. Inte ens några torra kvistar 
fick bönderna hämta från häradsallmänningen 
utan tillstånd.

Till största delen var kronofogdesysslan ett 
skrivbordsarbete, vilket gjorde att kronofogden 
inte var någon ämbetsman som bönderna kom i 
kontakt med i vardagslag.

Vilka bytesrelationer hade systemet med 
omvärlden?

Någon gång gick kronofogden utanför det egna 
fögderiet för att hjälpa kollegor i de omkringlig
gande fögderierna. Av rädsla för upplopp i Stock
holm hade Gustav III beslutat förlägga 1792 års 
riksdag i Gävle. Frigelius fick order av landshöv
dingen att hjälpa sin kollega i grannfögderiet 
med att organisera riksdagsskjutsen Stock- 
holm-Gävle tur och retur. Skjutsbönder med häs
tar skulle uppbådas, vägarna behövdes ses över 
och gästgiveriernas kapacitet kontrolleras.

Olands fögderi betalade skatt i form av hö och 
halm till Kungliga hovstallet i Stockholm. När 
det var lämpligt vinterföre beordrade kronofog
den bönderna att föra produkterna till deras des

tinationsort. De av statsmakten upprättade kro- 
nomagasinen var annars ett vanligt mål för bön
dernas skatteleveranser.

Regelrätta finkor och arrestlokaler var fåtaliga 
i fögderiet. När soldaten Elg stulit sexton alnar 
tyg i Ekeby socken förs han till kronofogden där 
han erkänner. I väntan på rättegång sitter han i 
förvar hos fjärdingsmannen. Rättegången hålls 
på kronofogdebostället och Elg får plikta med 
sex dagars fängelse på Uppsala slott ”och föres 
han fjärdingsman emellan på fångeskjuts efter en 
häst och njuter han under wägen wanlig fånge
förtäring”.

Hur fördelas makt och kontroll över 
systemet?
Landshövdingen i Uppsala var kronofogde Frige
lius överordnade i Uppsala. Närmast under sig 
hade kronofogden tre länsmän: Lundblad i 
Olands härad, Åkerlund i Film-Dannemora 
tingslag och Lindgren i Lövsta tingslag. Fjär
dingsmannen, en i varje socken, biträdde läns
männen. I fögderiet fanns också en häradskrivare 
som upprättade handlingar i samband med upp
börden och därigenom kontrollerade kronofog
dens handhavande med skattemedlen.

Av Frigelius korrespondens från år 1792 fram
gick att 44 procent av hans skrivelser gick till 
länsmännen. Förutom till landshövdingen skrev 
kronofogden nästan inte till några andra perso
ner än länsmännen. Övriga skrivelser består mes
tadels av kungörelser, räkningar och protokoll. 
Kronofogden delegerade således nästan alla sina 
ärenden till länsmännen. Det finns dock ett 
undantag. De enda fjärdingsman han skriver till 
är de i Olands härad, d.v.s. där han själv bor, vil
ket visar att han är mer engagerad i frågor och 
utövar större kontroll i sitt eget närområde än i 
de längre bort liggande tingslagen. Aktiviteterna 
på hans eget boställe är också ett bevis för detta.

i S
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Klockargården vid kyrkan i Österlövsta 
socken uppfördes som tingshus 1803. Här 
bör kronofogde Frigelius har varit åtskilliga 
gånger i sin egenskap av åklagare vid tinget. 
Foto: R. L. Ageller, Upplandsmuseets bildar
kiv.

I fogdegården ägde både taxerings- och upp- 
böidsmöten, rättegångar och auktioner rum. I 
tingslagen var det de mer opersonliga sockenstu
gorna och gästgivargårdarna som uppläts till all
männa förrättningar.

Är systemet präglat av i huvudsak den 
enskilda människan eller grupper av 
människor?
För sin försörjning tilldelades fögderitjänstemän
nen boställen. Det fanns således ett kronofogde
boställe och tre länsmansgårdar i Olands fögderi 
samt ett häradsskrivarboställe. Det senare låg i 
Klev i Alunda, således i samma socken som kro
nofogdens. Fjärdingsmannen var vid den här 
tiden vanliga bönder som besatte tjänsten enbart 
för en kortare tid.

En väl fungerande postgång och goda vägar 
var en förutsättning för en effektiv fögderiorgani

sation. I viss mån hade fögderitjänstemännen sig 
själva att skylla om vägarna var undermåliga, för 
vägarnas skick låg under deras ansvarsområde. 
Två gånger om året, vår och höst, beordrade kro
nofogden sina länsmän att kontrollera att bön
derna lagade och förbättrade sina väglotter.

Om det finns något i den fysiska miljön som 
vittnar om fögderitjänstemännens arbete är det 
resterna av ett gammalt kommunikationsnät. I 
det begreppet innefattas inte bara vägar med mil
stolpar och broar utan också gästgivargårdar och 
skjutshåll, överhuvudtaget allt som hade med 
vägmiljön att göra.

Hur länge kunde systemet fungera på beskri
vet sätt?

Den fögderiförvaltning som kronofogde Frige
lius verkade inom upphörde 1917. Kronofogde
tjänsterna ersattes då med en landsfogde i varje 
län som skulle leda polis- och åklagarväsendet 
samt fungera som kontrollant över landsfiskaler-
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Håkansbo gästgivargård i Österlövsta socken, vid en gammal 
vägsträckning mellan Lövstabruk och Österbybruk. Ordning
en på gästgiverierna och skjutsanstalterna kontrollerades av 
kronobetjäningen månadsvis, då gästgiveriböckerna som var 
en föregångare till våra hotelliggare kontrollerades. Gästgive-

riet avvecklades 1878 men gården fortsatte att fungera som 
skjutsstation till 1913. Gården har gamla och välbevarade 
hus. Ekonomibyggnaderna är huvudsakligen i falurött timmer 
från 1800-talets andra hälft. Foto: U. Lange, Upplandsmuseets 
bildarkiv.

na. Länsmännen hade döpts om till landsfiskaler 
och häradsskrivarna fick utökade befogenheter i 
och med att de tog över hela uppbördsfunktio- 
nen.

Den makt som kronofogden hade haft splittra
des på flera händer när polis och uppsiktsverk- 
samheten lades på en tjänsteman och skattein- 
drivningen på en annan.
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”Kulturmiljöprogram för Sverige” är ett projekt där Riksantikvarie
ämbetet avser att redovisa den kulturhistoriska referensramen bak
om det urval av områden i Sverige som utpekats såsom riksintressan- 
ta för kulturmiljövården. Urvalet har skett med stöd av Naturresurs
lagens regler om hushållning med de resurser som vår fysiska miljö 
representerar och det ingår som ett led i kulturmiljövårdens uppdrag 
att tillvarata det yttre kulturarvet - historien som den ger sig till kän
na i vår yttre miljö - idag och för framtiden.

Det är kulturmiljövårdens uppgift att belysa Sveriges historia - he
la landets och hela folkets - så som den kommer till uttryck i den yttre 
miljön, i områden och objekt som är tydliga bärare av vårt kulturarv. 
Till stöd för detta anger Naturresurslagen att samhället, i planering 
och beslut om mark och bebyggelse, skall skydda kulturmiljön från 
åtgärder som kan påtagligt skada den. Särskild uppmärksamhet skall 
ägnas sådana områden som är av riksintresse. 1 700 områden har 
1987 av Riksantikvarieämbetet efter förslag av länsstyrelserna, ut
pekats som riksintressanta för kulturmiljövården i Naturresursla
gens mening. De finns redovisade i skriften ”Riksintressanta kultur
miljöer i Sverige” som Riksantikvarieämbetet givit ut 1990.

Projektet ”Kulturmiljöprogram för Sverige” avser att fördjupa och 
förklara den bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseurvalet 
syftar till att förmedla. Det skall ge perspektiv på vad den yttre mil
jön, som den ter sig idag, kan uttrycka av tidigare generationers verk
samhet, villkor och strävanden. Det skall undersöka hur Sveriges his
toria ännu speglar sig i den fysiska miljön och sätta in det vi ser i de 
sammanhang vi måste veta något om för att uppfatta och förstå vad 
vi ser.

För att kunna förvalta det yttre kulturarvet på ett meningsfullt sätt 
måste vi ställa miljöurvalet enligt Naturresurslagen i relation till vår 
teoretiska kunskap om miljön som produkt av mänsklig verksamhet 
över tiden. Det är en kunskap som är spridd på många händer och 
som behöver struktureras i nya, tvärvetenskapliga former för att bli 
tillämpbar på det miljötänkande som vuxit fram inom kulturmiljö
vården och som Naturresurslagen ger de formella möjligheterna att 
tillämpa.

I förberedelserna till ”Kulturmiljöprogram för Sverige” ingår den 
här föreliggande skriften i en serie kunskapssammanställningar och 
förstudier på olika områden, vilka skall bilda bas för det samlade 
programmet som avses komma under 1996.

OM KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SVERIGE

124





.

■









Hur ser en typisk svensk by ut? En klunga 
faluröda byggnader och en grusväg som 
stryker tätt efter husväggarna? Eller upp
radade egnahemsvillor med kiosk och 
ICA-affär? Den svenska byn har många 
ansikten. Den här boken klargör de 
underliggande orsakerna till de bybild
ningar vi ser idag. Den berättar om slät
tens och skogens byar, om fiskebyar och 
marknadsplatser, om administrativa cen
tra och köpcentra.

Vad berättar en byf visar en metod för 
hur bysamhället kan analyseras och vän
der sig till den breda krets av människor 
som yrkesmässigt eller genom engage
mang för kulturhistoriska landskapsvär
den kommer i kontakt med den nya kul
turmiljövårdens arbete. Boken vill slutli
gen uppmuntra sina läsare att söka efter 
kulturmiljösystem, genom att den sätter 
läsarna in i de olika tidevarvens organisa
tionsmönster och livsstil.
ISBN 91-7192-908-8
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