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1 Om projektet, se Olaf 
Olsens förord i Nielsen 
1985:Sff.

ag läste en gang en recension i en dansk historisk tid
skrift, som handlade om det danska medeltidsstads- 
projektet1, där recensenten i och för sig var positiv 
men undrade över varför det inte fanns några män

niskor i de behandlade städerna. Det är en kritik, som också kan 
gälla det svenska medeltidsstadsprojektet (Andersson 1976; 1990) 
och därmed också de svenska historiska arkeologerna. Diskus
sionen kring den medeltida urbaniseringen har under årens lopp 
handlat mycket om kronologi, strukturer, maktförhållanden och 
ekonomi. Det kan ju knappast vara något fel, tycker i varje fall 
en som har varit djupt involverad i denna diskussion. Men en ve
tenskaplig diskussion måste hela tiden utveckla sig. Stadslivet är 
ju så mycket mera. Urbaniseringen är en komplicerad företeelse, 
där de agerande människorna naturligtvis spelar en viktig roll.

HANS ANDERSSON

ETT FÖRORD

Hur de handlar, hur Interaktionen dem emellan utvecklar sig, hur 
de organiserar sig, hur olika grupper framlever sitt liv, kort sagt 
hur den sociala verkligheten ser ut och förändrar sig i ett stads
samhälle är centralt att klarlägga liksom förhållandet mellan ur
baniseringens former och stadens inre liv. Det ställer arkeologer
na inför nya utmaningar.

De fysiska och materiella lämningar som arkeologerna under
söker ger i första hand möjligheter till att klarlägga fysiska situa
tioner i kronologiska relationer. Nästa steg blir att sätta in dessa 
konkreta företeelser i ett större sammanhang och i en diskussion 
om mera generella förlopp och vad som ligger bakom det vi har 
observerat. Då gäller det också att tränga under ytan för att få fatt 
i den sociala och kulturella verkligheten. Men hur gör man det? 
Man måste förmodligen söka sig till andra teoretiska utgångs
punkter än de man arbetat med tidigare. Samarbete med andra 
kulturteoretiska discipliner ligger nära till hands. Detta blir nöd
vändigt för att berika sin egen metodiska och teoretiska arsenal. 
Det är helt klart att avancerad stadsforskning kräver tvärveten
skaplighet eller multivetenskaplighet, vilket ord man nu föredrar.

Det finns också en annan aspekt att fundera över. För medel- 
tidsarkeologerna har det varit naturligt att koncentrera sig på den 
medeltida staden. Det har gett många och goda resultat om den 
faktiska utvecklingen under perioden i fråga. Och det finns säkert 
mycket att fördjupa sig i där fortfarande. Men staden är ju inte
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enbart ett medeltida fenomen. Städer och stadsliknande samhäl
len har funnits sedan långa tider, i dag fler och större än någon
sin. Vi arkeologer måste se vårt undersökningsobjekt i detta bre
dare sammanhang och fundera över staden som en generell före
teelse. Vad är gemensamt för de företeelser som vi kallar städer 
vare sig den ena heter Hjo och den andra New York? Det måste 
vara ytterligare ett mål för den framtida stadsforskningen. En en
kel slutsats för vår del är att vi inte har anledning att hålla fast vid 
de gamla gränser vi satt. Det gäller geografiska gränser men ock
så kronologiska. Det finns ingen anledning att sluta studiet 1523 
eller vid Sveriges gränser. Frågorna och angreppssätten får avgöra 
gränsdragningen (Andersson 2001; 2002).

En tredje aspekt som jag tror kommer att bli viktig framöver 
är frågan kring de urbana funktionerna. Hur avgränsar vi städer? 
Det är alltså den gamla definitionsfrågan som sticker fram och 
oroar. I forskningen ser man nu hur oklar den gränsen kan vara. 
Det finns urbana funktioner spridda i landskapet, också i byarna. 
Kanske blir vi tvungna att i stället för att se på avgränsade enhe
ter i landskapet se på funktioner i landskapet. Helt kan vi natur
ligtvis inte avstå från stadsstudier i dess mera traditionella for
mer. Staden finns ju politiskt och juridiskt och organisatoriskt, 
men skall vi komma åt urbaniseringen som företeelse räcker det 
inte med att studera de formaliserade städerna utan också de ur
bana funktionerna som är något mera. Samspelet mellan stad och 
land blir en del av dessa studier, men vi måste också komma i håg 
att detta ingalunda är problemfritt. Landskapet är också en arena 
för konflikter mellan urbana och rurala faktorer.

Riksantikvarieämbetets projekt Nya stadsarkeologiska hori
sonter som den här boken är ett resultat av, har inriktat sig på frå
gor kring stadens karaktär med människan i centrum utifrån tre 
olika perspektiv
- ett underifrånperspektiv
- den varierade urbaniseringen
- det urbana landskapet (Anglert & Lindeblad 2004).

Men det är inte endast de arkeologiska vetenskapliga resultaten 
man vill komma åt. Arkeologin har också en viktig roll i kultur
miljövården och dess arbete. En självklar uppgift har den genom 
att svara för den dokumentation som är nödvändig i samband 
med exploateringar av olika slag i enlighet med kulturminnesla
gens bestämmelser. Det är kanske detta vi ser mest av. Men där 
finns också andra delar.

Det är ju inte så att alla fornlämningar som ”ligger i vägen” 
skall tas bort. Flera ligger kvar som synliga spår av det förgång
na. Många av dessa fogas genom planering in i ett nytt samman
hang. Där har naturligtvis arkeologen en viktig funktion att fylla.
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Detta är ganska självklart, när det gäller de manifesta lämningar
na, det må vara gånggriften eller borgruinen. Men hur använder 
vi kunskapen om de bakomliggande strukturerna, de sociala och 
kulturella faktorerna? En stadsplan är en komplex företeelse med 
ett gatunät, som kanske är relativt fast, vissa institutioner, som 
inte heller är så lättrörliga, verksamheter av olika slag som är be
tydligt mera flyttbara och invånarnas bostäder, som också skiftar 
över tiden. Allt detta skapar rörelsemönster i staden, som skiftar 
över tiden, men också i viss mån skiftande tyngdpunkter. Men 
hur skall man då ta till vara sådan kunskap och omvandla den till 
en del av en framtidsplanering? Det är en inte helt enkelt uppgift. 
Det gäller att kunna översätta de vetenskapliga resultaten till ett 
operationellt planeringsunderlag. Hur kan man göra detta?

Vi kan ta vår utgångspunkt i ett schema som f. professorn i 
stadsplanering vid Lunds universitet Vibeke Dalgas har presente
rat. Hon tar upp fyra punkter som är viktiga när vi skall förhålla 
oss till staden.
1. De fysiska förhållandena. Det är alltså fråga om rumsliga struk

turerna i gator och torg, de fasta anläggningarna, institutioner, 
bebyggelse, försvarsanläggningar etc.

2. De funktionella förhållandena, dvs användningen av staden, 
gatorna, torgen, husen och den rörelse som skapas av trafik till 
fots och på vagn i de rumsliga strukturerna.

3. De sociala och psykologiska förhållandena, dvs allt som rör 
människans liv i staden.

4. De administrativa/ekonomiska förhållandena, dvs ägandeför
hållandena, hur staden styrs och hur makten över staden etab
leras och vidareförs.

För en planerare är det viktigt, påpekar Dalgas, att alla dessa 
punkter eller huvudsektorer undersöks likvärdigt, innan samman
fattningen görs (Dalgas 1999).

För en arkeolog är Dalgas schema en god utgångspunkt för dis
kussion om hur de arkeologiska resultaten skall kunna föras in i 
planeringen mera konkret. Punkten 1 är det faktiska materialet 
som arkeologen tar fram i sina undersökningar. De är det som 
mest påtagligt låter sig påvisas, men det är också utgångspunkten 
för analysen av de tre andra punkterna. Här kopplas det arkeolo
giska materialet samman med andra källmaterial. Om man ser det 
på detta sammanhållna sätt blir alla delarna viktiga. Detta relativt 
enkla schema gör att det också går att föra en mera komplicerad 
diskussion om urbanitet men också formulera en strategi för kul
turmiljövårdens hantering av stadsmiljöer. De fysiska lämningar
na blir tillgodosedda, men också de sociala förhållandena och 
människors relation till stadsmiljö kan belysas och fungera som al
ternativ eller som en historisk relief i planeringen. En intensifierad



studie av människors liv i staden utesluter inte att de andra hu
vudpunkterna fortfarande är lika betydelsefulla.

Om arkeologer verksamma inom kulturmiljövården arbetar 
efter detta schema blir konsekvenser flera. Förutom att fullgöra 
den vetenskapliga redovisningen måste man fundera över hur 
denna sammansatta bild kan formuleras så, att man i en bevaran
de- och utvecklingssituation presenterar både de fysiska lämning
arna och de mera mjuka och ibland undflyende delarna i en form, 
som gör det möjligt att foga in dem i planeringen. I detta arbete 
krävs samarbete med historiker, etnologer, stadsplanerare och sä
kert flera för att finna de rätta formerna. Det kräver också att 
man som redan nämnts ser ut över de kronologiska gränser som 
hittills varit för handen. En spännande aspekt är att arkeologen 
genom att delta i en planeringsprocess tvingas att hantera både 
urbaniseringen i mera generella termer och det konkreta föremå
let/staden. Vi arkeologer skall inte glömma bort att stadens histo
ria från olika perioder också är en inspirationskälla i den moder
na stadens planering. Det är ett ömsesidigt samarbete!

I den här volymens uppsatser presenteras ett antal steg på den
na väg att foga samman stadsarkeologisk vetenskap, andra veten
skaper och stadsplanering. De kan sägas tillsammans bilda en idé
bok eller snarare ett diskussionsunderlag hur man kan hantera 
dessa frågor utan att därmed formulera några slutliga svar eller 
ens rekommendationer. Uppsatserna låter sig foga in i Dalgas 
schema på lite olika sätt, men tvekar kanske att ta steget fullt ut. 
Det beror knappast på brist på medvetenhet utan visar snarare att 
här döljer sig översättningsproblem, som inte är lösta eller som 
måste tas upp till fortsatt diskussion. Ett nästa steg vore att ge
nom ett pilotprojekt försöka åstadkomma den helhet som sche
mat förutskickar som underlag för en planeringssituation. Man 
skulle kunna välja ut en stad eller ett område för att jobba mera i 
detalj med hur den stadsarkeologiska kunskapen skall hanteras i 
en planeringssituation. I detta arbete måste arkeologerna gå sam
man med andra som arbetar med staden liksom med dem som har 
ansvar för planering.

Man kan alltså läsa den här boken som en vetenskaplig redo
visning av nya horisonter i den stadsarkeologiska forskningen, 
men också som ett försök att göra det nya materialet och de nya 
frågeställningarna tillgängliga för stadsplanering. Det viktiga är 
att den bjuder in till diskussion hur översättningen skall göras.
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ad är det som gör staden så attraktiv? Har ekonomin 
alltid styrts från städer? Vem äger staden och vem är 
det egentligen som bor i den? Är urbanitet bara en 
tanke eller en utopi? Är stadslivet eftersträvansvärt? 

Hur lång tid tar det att bygga en stad? Hur började stadslivet? 
Hur fick det sin form? När och varför var det just staden som 
kom att styra utvecklingen? Eller är det helt enkelt forskningsper
spektiven och tolkningarna som visat att staden styrt utveckling
en? Vad händer om vi i stället ser urbanitet i större sammanhang 
och ur ett landskapsperspektiv? Urbaniseringen är kanske en 
större process än staden? Finns det urbana sättet att leva överallt 
i alla tider? Landskap får olika karaktär beroende av om man väl
jer att sätta fokus på centrum eller periferi. Det kanske till och 
med sker intressanta saker i mellanrummen?

BIRGITTA SVENSSON

STADENS LANDSKAP
Vår utgångspunkt har 
varit att ett slags 
kulturarvsplanering 
skall göras innan man 
bygger eller förändrar i 
stadsmiljön. Vi tror att 
det är av stor betydelse 
för såväl människors 
Identifikationer i 
staden som för stadens 
egen identitet att 
Perspektiven vidgas så 
att den historiska 
tolkningen kommer in 
som en möjlighet, inte 
en restriktion, redan i 
Planprocessen.

Med den här antologin vill vi visa hur ett mångvetenskapligt sam
arbete och synsätt kan öppna nya stadsarkeologiska horisonter 
och vidga de analytiska perspektiven på hur stadslivet kan ha tett 
sig under olika tider. Utgångspunkterna har varit flera. Vi vill 
både visa hur nya synsätt skapar ny kunskap och öppna för nya 
tolkningar av hur det förflutna kan användas i visioner om den 
goda staden i framtiden. Bokens olika kapitel skapar en dialog 
mellan arkeologer, kulturgeografer, historiker och etnologer om 
hur städer kan ha gestaltat sig beroende av vilka kulturlager man 
väljer att lyfta fram. Ibland överlagrar berättelserna varandra, ib
land får vissa berättelser tolkningsföreträde framför andra bero
ende på vilka maktmekanismer som styr. Omedvetet styrs vi av 
de tankefigurer som präglar våra respektive discipliner.

Boken riktar sig i första hand till dem som förvaltar kulturmil
jön i dess vidaste förståelse. Vi vill att det antikvariska perspekti
vet skall vara möjliggörande, utvecklande och inte minst att det 
skall göra alla medborgare delaktiga i vad som sker med deras när
miljö. Delaktighet och engagemang bygger på kunskap och vi hop
pas bibringa läsaren såväl ny kunskap som ett slags motkraft mot 
kvardröjande kunskapsstrukturer som låser fast tankarna i en 
stadsplanering där kulturhistorien är besvärlig och begränsande.

Vår utgångspunkt har varit att ett slags kulturarvsplanering 
skall göras innan man bygger eller förändrar i stadsmiljön. Vi tror 
att det är av stor betydelse för såväl människors identifikationer i

15



staden som för stadens egen identitet att perspektiven vidgas så 
att den historiska tolkningen kommer in som en möjlighet, inte en 
restriktion, redan i planprocessen. I en diskussion om hur kultur
arv skapas ryms också en diskussion om hur framtidens stad ska
pas. Staden betraktad som kulturarv är inte något avslutat, som 
kan avgränsas och förutsättningslöst bevaras inför framtiden. Ett 
sådant synsätt medför att man omgärdar avgränsade kulturmiljö
er med förbud och restriktioner. För planerare och brukare upp
levs områden i staden då som begränsande problem. Detta leder 
inte till en socialt hållbar kulturell utveckling. Synen på vad som 
är kulturarv måste ständigt förändras och utvecklas i takt med att 
samhället förändras, annars stagnerar det och riskerar att margi- 
naliseras i stället för att bli den resurs som det är i samhällsplane
ring och utveckling. Bevarandets och utvecklingens problem och 
möjligheter måste beaktas parallellt - allt för ofta har bara pro
blemen diskuterats. Omladdningar sker på olika sätt beroende av 
vems och vilken historia det är som kommuniceras i det offentli
ga minnet.

Platsens betydelse har uppmärksammats av många forskare 
den senaste tiden. I takt med att avstånden minskat och rummet 
komprimerats har platsbundna identiteter över huvud taget ökat i 
betydelse. Kulturgeografen David Harvey (2005) menar att det är 
här kärnan i förståelsen av städernas problem och möjligheter 
måste sökas. En plats formas av de sociala relationer som äger 
rum där, det vill säga en plats är något mer än ett rum. De många 
heterogena relationer som gör en plats till stad samverkar i nät
verk som formar den homogenitet som kallas stad. Med analytisk 
utgångspunkt från bland annat teoretiker som den franske filoso
fen Michel Foucault och sociologen Bruno Latour vill föreliggan
de antologi visa hur städer kan tolkas genom historien om man 
sätter fokus på de människor som levat och format de nätverk och 
relationer som skapat städer.

Städerna utgör samtidigt en del av det kringliggande landska
pet som både formar och formas av städerna. Ur analytisk syn
vinkel utgör landsbygd och tätort en analytisk syntes. De är delar 
av samma landskapshelhet och bör tillsammans förstås som soci
ala aktivitetsfält (jfr Hanssen 1952). Att utgå från sociala relatio
ner innebär att man ställer nya frågor kring hur en stad kan ha 
sett ut, men det öppnar också möjligheter att fundera på hur nor
mativ vår forskning är. Vill vi också uttala oss om hur en stad bör 
se ut? I vilket fall har vi funnit att man gärna finner det man sö
ker efter och det man inte tittar efter det hittar man inte heller.

I fokus för vårt intresse står livet i staden. Vi har försökt skapa 
en bild av hur det kan ha levts under olika tider. Vår ambition har 
varit att lyfta fram tidigare förbisedda faktorer såsom hur det pri
vata livet skiktar staden olika beroende på vilket kön eller vilken
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ålder som avses. Staden blir också annorlunda beroende på vilken 
social status man utgår ifrån, vilka ekonomiska faktorer som kan 
ha varit styrande samt om man utgår från exempelvis en bofast el
ler en rörlig befolkning. Vi har också försökt visa hur stadslivet 
ter sig då det kopplas till olika tidsprocesser. I det moderna sam
hället har t ex staden å ena sidan blivit normerande, det vill säga 
urbanismen som sociologen Louis Wirth beskrev på 1930-talet, 
som bestående av de tre faktorerna: ytlighet och många möten, 
social heterogenitet och en tolerant relativism eller disciplin. Å 
andra sidan har den med samma kriterier använts för att kritise
ra staden för dess ytlighet och disciplinering. Redan Georg Sim
mel (1981) anförde detta vid sekelskiftet 1900 som stadens pro
blem. I vår tid har gentrifiering och utanförskap skapat så socialt 
åtskilda rum i staden att det talas om framväxande stamkultu
rer.

Även de fysiska miljöerna i staden får olika karaktär beroen
de av om de tolkas som den gröna staden, den privata staden, of
fentlighetens stad eller staden som ekonomisk enhet. Ibland är 
staden utkant i landskapet ibland utgör den centrum, men det 
finns också en hel rad mellanrum och dolda miljöer som gör sig 
gällande i de komplexa processer som avtäcks när man ställer frå
gor om stadsutveckling både underifrån och utifrån, inifrån och 
uppifrån. Hur formas städernas gator och torg av sociala grupper 
utan lokal tillhörighet? Vilka miljöer har hittills varit dolda för 
vår kunskap? Hur formar vardagslivet staden? Hur förändras li
vet i staden? Vilka strider förekommer om samma plats? Finns 
det farliga miljöer? Vems stad får tolkningsföreträde i olika sam
manhang? Vad betyder benämningarna av olika städer och stads
delar för vårt sätt att tolka dem? Har urbana processer en särskild 
karaktär eller är de helt enkelt del av större samhällsprocesser?

Hur har våra uppfattningar om staden och dess kulturvärden 
vuxit fram? Vilka läroprocesser bildar grund för synen på staden 
och kan man tala om stadens identitet på samma sätt som man ta
lar om identifikation i staden? Historien är en del av varje plats 
betydelse, men det finns inte en historia utan många, beroende på 
hur det förflutna återberättas. Att diskutera stadens historia blir 
på så sätt också att diskutera och bearbeta samtiden.

Människors upplevelser av staden rymmer ofta paradoxer och 
motsägelsefulla värden. Varje människas rätt att ta plats i land
skapet är i grund och botten en fråga om makt (Zukin 1992:224). 
Även negativa särskiljande och mörka minnen kan då vara av be
tydelse (jfr Hayden 1995:9). Det har ofta varit stadens centrum 
som stått för arbete, tillväxt, ekonomi och utveckling och det har 
varit här som de representativa urbana livsformerna konstitue
rats. Den urbana livsform som skapas i förortslandskap eller i mer 
informella ekonomier, ses vanligtvis inte som tillhörande den
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nödvändiga tillväxten. På så sätt representerar idag den etniska 
förorten och den svenska innerstaden två motsatser som synliggör 
hur makt och brist på makt skrivs in i det urbana rummet. Den 
ena representerar teknisk utveckling och kosmopolitisk kultur, 
medan den andra får stå för informell ekonomi och kulturellt ut- 
anförskap (Feldmann & Svensson 2006).

Staden är vår tids referenspunkt. Det är härifrån som det glo
bala livet styrs och vi vill ställa frågor om kontinuitet och föränd
ring i denna styrning. Styrningsperspektivet för med sig ett intres
se för små mekanismer, detaljer och särskildheter. I staden finns 
en materialitet som gör det möjligt att se byggnader och andra 
lämningar från olika tider på samma plats. Det ger oss som Bru
no Latour gjort oss uppmärksamma på möjlighet att betrakta 
dem med en förenande blick. Här samlas materiella rester från 
olika tider och olika platser på samma plats och i samma tid. 
Forskaren kan teoretiskt pröva vad som händer om man byter tid 
och sammanhang kring dem och på så sätt åstadkommer ny kun
skap. Det är genom att bringa oordning i den gängse kunskapen 
och få syn på något annorlunda som vi också får syn på det van
liga, det normala. Det visar hur relationell vår kunskap är och att 
den är beroende av vilka framställningsformer vi väljer. Med Bru
no Latours sätt att se kan de materiella lämningarna och deras in
bördes betydelser betraktas som utsträckta händelser som skapar 
en viss tidrumslighet. Men vad som äger rum är beroende av vil
ka relationer som det nätverk består av som skapar tidrumslighe- 
ten. Är det färdigförhandlade relationer så är positionerna låsta 
och relationerna med Latours uttryck svartlådade, det vill säga 
man vet på förhand vilket resultatet skall bli. ”Svartlådade” rela
tioner betraktas i regel som självklara. Genom att utgå från detta 
bibehåller man också relationen. Dess motsats är öppna relatio
ner som fortfarande är under förhandling. Förmågan att ”svartlå
da” relationer handlar om att kontrollera aktörerna i nätverket, 
det gäller både staden som sådan och vår forskning om den. Med 
ett öppet synsätt växer nya möjliga situationer och tolkningar 
fram som kan bidra till transformeringar av både staden och kun
skapen om den. Det ligger också i kulturarvsforvaltningens logik. 
Kulturarvet är i offentligheten vad historien är för kollektivet och 
minnet för individen. Kulturarvsinstitutionerna har i sin förvalt
ning av historien ansvar för att medla mellan samhällsmedbor- 
garnas erfarenheter och vilka uttryck av dessa som får leva kvar i 
kulturarvets form.

Staden inrymmer som forskningsobjekt åtskilligt av maktaspek
ter, paradoxer och mystik, men också möjligheter och förväntning
ar. Många forskare har försökt fånga det motsägelsefulla i staden, 
det urbana (se t ex Harvey, Lefebvre, Mumford, Wirth) men få har 
intresserat sig för det inre liv som ger staden dess innehåll1.

1 Ett intressant undan
tag utgörs av de stora 
undersökningarna som 
gjordes i slutet av 
1940-talet under 
ledning av Gregor 
Paulsson i arbetet med 
Svensk stad (Paulsson 
1950-53).
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Utgångspunkten är att vi egentligen vet mycket lite om det liv som 
levts i städerna. Vi vet en hel del om byggnader, gatunät och stads- 
regleringar, mindre om vad som utspelat sig i och mellan husen 
och på gatorna. Urbansociologen Mats Franzén har använt sig av 
begreppet folklig stadskultur för att komma åt det som finns i 
skärningspunkten mellan den rumsliga artikulering som det ur
bana utgör och det som kan benämnas folklig kultur. Kultur står 
då för det liv som människor faktiskt lever och levat och beto
ningen av det folkliga betonar att perspektivet skall ses underi
från i en hegemonisk relation mellan över och underordnade (Fran
zén 1992:20ff).

Syftet med den här antologin har sitt ursprung i att försöka 
öppna nya perspektiv i den stadsarkeologiska forskningen. Ge
mensamt för oss alla är ett kulturanalytiskt synsätt. Metodolo
giskt kan alla sägas arbeta med en arkeologisk utgångspunkt, det 
vill säga att analysera de olika kulturlager varav städerna består. 
Skillnaden mellan ämnen syns mer i materialet där arkeologerna 
är mest hänvisade till spår och lämningar medan vi andra har till
gång både till dessa och till skriftliga och muntliga källor. Ambi
tionen har också varit att visa att det urbana livet inte bara utspe
lar sig innan för stadens gränser (jfr Hansen-Møller, Saltzman &c 
Svensson 2005). Begreppet landskap har använts för att överbryg
ga motsättningen mellan stad och land (jfr Svensson 2005b).

Boken är disponerad så att man skall kunna följa såväl forsk
ningsutvecklingen som stadsutvecklingen i de olika bidragen. Till
sammans bildar de en fläta av olika perspektiv och tidshorisonter 
som är tänkt att rubba invanda synsätt och möjliggöra nya.

Inledningsvis diskuterar Stefan Larsson hur stadsarkeologin 
vuxit fram och förändrats som vetenskap. Nya stadsarkeologiska 
horisonter har öppnats som vill ha svar på frågan varför den väs
terländska urbana livsstilen skapades. Då uppmärksammas detal
jens betydelse och man betraktar spår och lämningar som något 
som skapats av alla dem som bebott staden. Liksom etnologin ar
betar arkeologin med förhållandet mellan människa, samhälle 
och materiell kultur. Då Larsson blickar tillbaka i stadsarkeolo- 
gins historia finner han emellertid att de teoretiska perspektiven 
varit begränsade. Flan ser hur dess grund i romantiken lett till så
väl en linjär, evolutionistisk berättelsestruktur, som till en inrikt
ning mot monumentstudier och en geologisk förståelse av strati
grafi. Först med det stora projektet om landets medeltidsstäder 
kom perspektivet att förändras mot studier av övergripande pro
cesser. Men vanan att ta fasta på enskilda objekt har levt kvar och 
källmaterialet som sådant har fått ge form också åt det sociala 
innehållet i staden.

Larssons artikel kan också sägas utgöra en inledning till hur 
staden som kulturellt uttryckt får sin form inom arkeologin och
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hur arkeologin skulle kunna göras mer användbar i samtidens 
stadsbyggnadsdiskussioner. Då städernas kärnor är skyddade 
som fornlämningar spelar de också en viktig kulturpolitisk roll 
och de sätt på vilka arkeologer skapar berättelser om staden kan 
bli avgörande. Det projektet som är upprinnelsen till den här an
tologin har av den anledningen uttryckligen uttalat en ambition 
att utveckla nya strategier för stadsarkeologin utifrån teman som 
staden underifrån, den varierade urbaniseringen och landskapets 
urbanitet. Strategierna måste i sin tur bottna i nya teoretiska in
fallsvinklar. Att ”återerövra händelsernas fält” med hjälp av det 
som den franske filosofen Michel Foucault kallat eventalization, 
det vill säga att göra inte bara en arkeologisk utan också en pro- 
blemorienterad genealogisk analys skulle kunna kasta nytt ljus på 
det vardagliga (Foucault 2002:226). Denna strategi och teori är 
dock bara en bland många. Mångfald i teoretiska perspektiv är 
liksom en mängd olika källor en nödvändighet då man försöker 
förstå hur det mänskliga livet kan ha gestaltat sig, vare sig man är 
arkeolog eller etnolog. Teorifattig eller enkelspårig vetenskap blir 
lika ointressant som den som uppvisar en ensidig empiri.

Staden blir som kunskapsobjekt mycket komplex och vittfam- 
nande vare sig man låter ekonomiska, statsmässiga, juridiska eller 
sociala perspektiv vara styrande. Då tidigare stadsarkeologiska 
undersökningar oftast sett staden ovanifrån, menar Larsson att 
det nu är hög tid att vi riktar fokus mot ett underifrånperspektiv, 
där vanliga människors vardag förr i tiden blir synligt (jfr Öster
berg 1995). Urbaniseringsprocessen kan i sig användas som ett 
analytiskt perspektiv för att synliggöra förändrade rumsliga och 
sociala strategier. Vad vi ser när vi betraktar staden och dess liv 
är beroende av vårt synsätt, varför vi måste vara uppmärksamma 
på vad som styr våra frågeställningar. Det urbana landskapet får 
exempelvis olika karaktär beroende på vilka genusaspekter vi läg
ger på livet som levts där (jfr Svensson 2003).

Vardagslivets vanor som haft betydelse och lämnat spår måste 
få utgöra grundval för hur vi tolkar olika handlingsmönster. Vilka 
rumsliga uttryck tar sig den sociala ordningen undrar Larsson. Ut
ifrån materiella spår och lämningar har arkeologen att försöka 
skapa sig en uppfattning om vilka normer och vanor som kan ha 
lett till vissa handlingsmönster. Att betrakta stadslandskapet som 
miljö hjälper forskaren att sätta in de enstaka spåren i ett rimligt 
sammanhang, även om det, som Larsson konstaterar, är svårt att 
tolka vilka rörelser som kan ha ägt rum på gator och torg. Miljön 
blir ett sätt att försöka förstå människors handlingsmönster och 
förutsättningar. Samspelet mellan rum och handling kan visa hur 
sociala nätverk och betydelsesammanhang kan ha sett ut.

Under rubriken monumentens hegemoni diskuterar Larsson 
hur hus och fysiska lämningar dröjt sig kvar inom arkeologin som
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huvudsakliga forklaringsfaktorer i stället för sociala situationer 
och handlingsfält. Gatunätets utformning har rönt större intresse 
än gatulivet. I stället borde man i framtiden undersöka hur olika 
maktfält formar olika urbana rum. Samma plats har en hel rad 
olika betydelser beroende av dess brukare och betraktare. Stads
rummen har i alla tider varit laddade med olika värden och det 
gäller för forskaren att locka fram vilken betydelse de kan ha haft 
för den utformning de har idag. Rum och platser är inte bara fy
siska utan också levda och upplevda (jfr Lefebvre 1991). De kan 
också beskrivas som manifesta och latenta, det vill säga färdigför- 
handlade eller i öppna relationer (jfr Latour ovan). Ofta finns det 
olika rum på samma plats.

Larsson föreslår en analys i tre steg, där analysen av det fysis
ka landskapet efterföljs av en analys av fyndsammanhang varpå 
en återkoppling sker till ett socialt rum eller ”handlingslandskap”. 
Spåren skall tolkas i dess biografiska sammanhang. Arkeologin 
behöver också tolka spåren från det förflutna utifrån en ”mångti- 
dighet ”där samma plats haft olika mening och innehåll under 
olika tider. Som exempel nämner han Stortorget i Lund vars sam
tidighet består av flera olika tidslager. Av ideologiska skäl har vis
sa mönster tydliggjorts medan andra fallit i glömska. Den rörelse 
som präglade området i form av raggarstråk på 1960-talet är till 
exempel svår att avläsa idag (Svensson 2000).

Med Larssons avslutande resonemang om vad en stad egentli
gen är och vad vi kan börja leta efter för att fastställa dess karak
tär har han också öppnat för den följande artikeln som behandlar 
vardagslivet i den medeltida och tidigmoderna staden. Dag Lind
ström börjar sin beskrivning med hur stormaktstidens grandiosa 
stadspolitik konstruerat mycket påtagliga mönster i staden, för 
att sedan gå över till sin huvudfrågeställning huruvida det går att 
få kunskap om det urbana vardagslivet under äldre tider. Hans 
stadshistoriska perspektiv rör sig i tiden före 1800-talets mitt då 
stadsbornas liv och antal förändrades drastiskt.

Lindström karakteriserar den traditionella svenska stadshisto
riska forskningen som dominerad av stadsmonografier, med fokus 
på styresskick, förvaltning och lokalpolitik. Han ser också ett 
tema i form av urbaniseringsstudier som tagit fasta på befolknings
tillväxt, men även närings- och yrkesstruktur har uppmärksam
mats. Vad som saknats är stadshistoriska synteser. Den här arti
keln syftar till att ge en stadshistorisk bakgrund till vilka möjlig
heter det finns att studera människorna i staden och deras 
vardagsliv och kulturella koder. Lindström visar också hur för
ändringar i social interaktion och urban identitet kan avläsas i 
stadsrummet. Efter de traditionella, tidiga stadshistoriska studier
na utvecklades så småningom ett socialhistoriskt perspektiv som 
från 1980-talet också gett såväl de individuella som de omtvistade
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perspektiven större utrymme i vad som kommit att kallas den nya 
kulturhistorien. Det nya kulturella betraktelsesättet riktar intres
set mot vardag och mikrohistoria där människors tänkbara erfa
renheter och upplevelser får betydelse för tolkningen. Lindström 
uttrycker det som att fokus nu riktas mot historiens ”insida” i 
stället för som tidigare enbart mot de yttre förhållandena. Med 
det mikrohistoriska betraktelsesättet blir vardagliga samman
hang och ett folkligt underifrånperspektiv utgångspunkt i förstå
elsen av hur stadens människor levat (jfr Svensson 2005b). Och 
källmaterial saknas inte för att studera det urbana vardagslivet 
även i äldre tider. Det handlar mer om hur man ställer frågorna. 
Det är inte bara borgare som befolkat städerna, Lindström visar 
flera exempel från flera olika städer med en komplext sammansatt 
befolkning och vad tillfälliga besökare i staden kan ha medfört 
för livet där. I äldre tider har sällan kvinnors liv och näringsverk
samhet uppmärksammats. Med exempel från Arboga tänkeböck- 
er visar Lindström att det inte är materialet som varit det begrän
sande. På 1400-talet var till exempel bagerska ett vanligt yrke, 
bland de yrken som omnämns. I Stockholm kunde kvinnorna ar
beta som bryggerska, sömmerska eller väverska. Bland andra in
komstkällor märks att inkvartera soldater och att hysa hittebarn 
för att bara nämna några av flera exempel. Det är frågeställning
en som styr vilket material man funnit (jfr Hobsbawm 1999).

Syftet med den här antologin har varit att sätta människor i 
centrum och där befinner de sig ur flera aspekter i Beate Feld
manns och Birgitta Svenssons bidrag som försöker påvisa de stads- 
etnologiska perspektivens användbarhet i förståelsen av stadsli
vets utformning och innehåll. Här återfinns också ett slags inre 
ordning inom olika kvarter och stadsdelar. I fokus för denna un
dersökning står en enda, i riket centralt placerad stadsdel, Klara i 
Stockholm city. Berättelsen tar sin utgångspunkt i mitten av 1800- 
talet, ungefär där Lindströms slutar. Det är modernitetens Klara 
som skildras. Staden genomgick under 1800-talets senare hälft 
drastiska förändringar då bland annat en rad för tiden nya insti
tutioner kom att prägla livet där. Både stadens och landets många 
nya funktioner i det moderna samhället har också krävt genom
gripande förändringar. I stadsetnologiska undersökningar är det 
frågor om hur människor lever sina liv som står i centrum och 
därför ställs frågor om umgängesformer, sociala relationer och 
statusvärderingar. Sociala kontakter säger något om integration 
och segregation i staden. Ambitionen är att kombinera kulturell 
samtidsanalys med ett tillbakablickande perspektiv.

Anledningen till att vi valt en stadsmiljö som redan tillhör de 
mest omskrivna i landet är att vi i kontrast till den gängse bilden 
av Klarakvarteren vill ställa frågor om och till brukarna och deras 
vardagsliv. De senaste femton åren har Klara förändrats avsevärt
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genom att flera tusen människor åter beretts tillfälle att bosätta 
sig i en stadsdel som tidigare främst rymde kommersiella och po
litiska huvudkvarter. Å ena sidan är detta resultatet av en medve
ten planering, å andra sidan skapar människor själva egna versio
ner av de förutsättningar som erbjudits.

Bosättnings- och levnadsmönster i staden säger lika mycket 
om samhällets sociala och kulturella sammansättning idag som 
förr i tiden. I dagens Klarakvarter kan den tillfällige besökaren 
förvånas av att möta en streetmanager, som har att hjälpa henne 
att hitta rätt i en rik och dynamisk stadsmiljö. Över huvud taget 
vill den här artikeln bryta mönster och skapa en dialektik mellan 
invant och nytt i både forskningssyn och stadsliv. Här åskådlig
görs några annorlunda brukarperspektiv än de gängse. En liten, 
begränsad studie som denna kan dock bara öppna en möjlighets- 
horisont på glänt och peka ut nya synsätt, ställa nya frågor om 
vem som formar staden och hur staden formar människor. Avsik
ten har varit att lyfta fram de små historierna eller dolda, alterna
tiva berättelser om staden och vardagslivet. För att kunna göra en 
rimlig bedömning av vilka aspekter som påverkar boende och bru
kande av de centrala stadsrummen, borde alternativa synsätt inte
greras i planeringstänkandet. Större hänsyn måste tas till de mån
ga olika historiska, sociala och kulturella förhållanden som präg
lar stadsmiljön.

Medan bokens inledande del i första hand diskuterat olika as
pekter av stadshistoria, stadsarkeologi, stadsetnologi och de olika 
sätt som de kan samverka såväl intertextuellt som i analysen av 
stadslivet, diskuterar bokens andra del vad stad egentligen är. Här 
problematiseras förhållandet mellan stad och omland eller lands
bygd. Landskap används som ett analytiskt perspektiv där natur 
och kultur möts. Den här delen del inleds med Mats Anglerts ar
tikel som ställer frågor om urbanitet och hur den eventuellt för
ändrats över tid. Ett långt tidsperspektiv är nödvändigt för att få 
syn på både kontinuitet och förändring. Urbaniteten behöver inte 
vara platsbunden, konstaterar Anglert. Om staden uttrycker ur
banitet vilken livsform råder då på den omgivande landsbygden? 
Han utreder de ömsesidiga relationerna mellan staden och det 
omgivande landskapet efter att först ha visat hur komplext land
skapsbegreppet är (jfr Saltzman & Svensson 1997). Medan de ti
digare stadsarkeologerna koncentrerat sig på staden i sig, riktar 
han blickarna även mot det omgivande landskapet.

Rörelser i form av transporter och människors förflyttningar 
har skapat mötesplatser och urbaniteten har karakteriserats som 
en mötesplats i kommunikationsnät mellan människor och varor. 
Men Anglert fäster också uppmärksamheten på att liminala plat
ser i mellanrummen mellan de specifika noderna kan ha varit vik
tiga kontaktytor i att länka samman rum och marknader. Under
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tiden före och under den tidiga medeltiden förekom ingen tydlig 
styrning i landskapet. Men han gör tolkningen att på det lokala 
planet har ett samlat jordägande varit betydelsefullt och en sub
jektiv tillhörighet värderats högt i den mänskliga gemenskapen. 
Här betonas, liksom i Larssons artikel, betydelsen av kollektiv 
samhörighet och identifikation. Termen centralplats diskuteras 
som en ”självframvuxen” centralitet i järnålderns landskap, vilket 
får betydelse för synen på politiska och territoriella strukturer un
der järnåldern.

I dagens landskapsforskning betonas betydelsen av dynamik 
och process vilket leder Angiert in på en diskussion om hur man 
kan vända på problematiken stad och omland genom att studera 
omlanden och ställa frågor om varför det i vissa områden är så 
svag urbanitet. Kanske kan till och med urbaniteten vara instabil? 
Då man haft urbanitet i fokus för sin forskning genom att beskri
va städers framväxt har man inte sett de processer som försiggår 
i landskapet som helhet. På samma sätt som Lindström visar att 
det går att skriva om kvinnor också i den äldre historien utifrån 
yrkessammanhang och förvärvskällor, visar Anglert att ett långt 
tidsperspektiv visar hur urbaniseringen varit beroende av flera 
olika sociala processer som ibland samverkat, ibland kontrasterat 
varandra. Valet av teoretiska perspektiv styr både vårt källmate
rial, våra metoder och därmed också vad vi lyfter fram i historie
skrivningen.

Avslutningsvis konkretiseras de teoretiska resonemangen med 
två lokala exempelstudier på hur man kan lyfta fram tidigare för
bisedda aspekter på staden och dess liv och förändring. Johan 
Berg beskriver en alternativ syn på uppkomsten av städer under 
äldre medeltid med utgångspunkt i Anglerts landskapsperspektiv, 
som betraktar centrala platser och urbanitet som del av större 
områden och inte avgränsat till ett centrum. Kulturgeografen 
Berg ser städerna som en del av landskapet och menar att i under
sökningar av de medeltida städernas uppkomst är det viktigt att 
beakta ett större område än själva det bebyggda stadsområdet. I 
tre fallstudier från Arboga, Skänninge och Söderköping, visar 
han betydelsen såväl av jordägandets fördelning som av de jordä
gande personernas släktskap med varandra. Kanske kunde en 
stad vara privat egendom. Åtminstone utgör Söderköping ett ex
empel på att en stad varit privatägd. Artikeln visar hur komplex 
urbaniseringshistorien är. Den forskningsansats som återfinns i 
Bergs tankegångar ställer också frågor om större sammanhang 
som visar hur ett perspektiv underifrån kan ge en annan bild av 
det feodala systemets framväxt.

I artikeln om den gröna staden visar Karin Lindblad hur av
saknaden av till synes relevanta frågeställningar har lett till att in
tresset för de odlade delarna i stadslandskapet hittills varit litet.
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Trädgårdar, liksom örtagårdar, aplagårdar och kålgårdar är rela
tivt outforskade i svensk stadsarkeologi. På senare år har dock 
några undersökningar gjorts som bland annat visat att innehavet 
av trädgård kan ha varit en statusmarkering. Lindblads undersök
ning berör Vadstena som 1560 hade 140 trädgårds- och kåltom
ter. Hon menar att de odlade ytorna i staden var en viktig del i 
stadsbornas vardagsliv. Fältmetoderna för trädgårdsarkeologin 
ställer andra krav på tvärvetenskaplig samverkan, vilket också 
kan ge en annan bild av staden och stadsborna under äldre tid.

Det är vår förhoppning att den här bokens olika bidrag till
sammans skall öppna nya forskningshorisonter inom stadshisto- 
rien. Vi har velat visa att såväl nya undersökningsmetoder som 
nya teorier och tolkningsmetoder kan kasta nytt ljus både över 
stadslivet förr, nu och i framtiden.
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ur skapas den goda staden? Vilka är det som formar 
stadsmiljön åt vem? Frågor om stadens form och inne
håll berör makthavare, planerare, arkitekter, forska
re, handlare och inte minst stadens invånare. Staden 

är en idé kring vilken åtminstone européer varit oense i drygt två 
tusen år. Det har hävdats att det i själva verket är de olika argu
menten för och emot staden, uttryckta i kulturlager, trä, sten, te
gel och betong, som vi ser runt omkring oss (Carver 1993:lff).

Vi befinner oss nu mitt i ett ifrågasättande av 1900-talets 
stadsplanerande och byggande. Begrepp som ”postindustriell”, 
”postmodern” och ”globalisering” susar genom den offentliga 
diskussionen. De samtida städerna har varit en betydande del av 
den modernitet som nu förändras (Bauman 2004:25). Det urbana 
landskapet ändras i sociala, kulturella och rent morfologiska hän
seenden. Det skapas, på gott och ont, nya kollektiva identiteter.

STEFAN LARSSON

DEN MÄNSKLIGA STADEN?
~ Ni är ingen meta
fysiker, Winston, sade 
kan. Hittills har ni 
aldrig reflekterat över 
fad som menas med 
existens. Jag ska 
formulera det lite 
noggrannare. Existerar 
det förflutna konkret, i 
rummet? finns det 
någonstans en plats, en 
värld med solida 
föremål, där det 
förflutna fortfarande 
utspelasł

(George Orwell 
1973:190)

Mycket av diskussionen kretsar kring sociala förskjutningar inom 
staden: dess gentrifiering och gettoisering, områdens uppstigande 
eller marginalisering på den sociala skalan. Frågan är om det 
egentligen är något nytt att de välbeställda samlar sig i vissa om
råden och de fattiga i andra. Den här sociala rörelsen försiggår i 
en större skala och uttrycker skärpta ekonomiska skillnader män
niskor emellan.

Postmodernitet tycks utgöra etikett för det komplicerade för
lopp som inneburit både koncentration och spridning av teknik 
och kapital. Dagens finans- och innovationscentrum utgörs av 
den globala nätverksstaden. Genom kommunikationsmedia fung
erar finansstäderna i stort sett som en enhet, uppkopplad i realtid 
(Castells 1998:384ff).

I takt med förändringarna skapas nya rumsliga praktiker. Ma
nuell Castells menar att det historiskt grundade ”platsrummet” 
ersätts med ett ”flödesrum” (Castells 1998:382). Om han har rätt 
får det flera konsekvenser för hur vi kommer att uppfatta staden. 
De globala nätverken minskar betydelsen av kopplingen till det 
konkreta, historiska omlandet (Castells 1998:390). Nätverkens 
flödesrum ”... håller på att sudda ut betydelserelationen mellan 
arkitektur och samhälle...[och] leder till utplåning av erfarenhe
ter, historia och specifik kultur...” (Castells 1998:422).

Nu är detta sannolikt en onödigt dyster syn. ”Hur staden och 
våra samhällen kommer att se ut i framtiden beror i första hand
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på vilka begrepp och tankemodeller som planerare, politiker, fö
retagare och andra beslutsfattare använder sig av” (Söderlind 
1998:19). Staden har under sina 10 000 år överlevt det mesta, in
klusive försök att fysiskt utplåna den. Som Jerker Söderlind fram
hållit går det att uppgradera ”en flertusenårig stadsbyggnadstra- 
dition till vår tids krav” (Söderlind 1998:10).

Bilden av staden och dess framtid tycks pendla mellan dystopi 
och utopi. Möjligtvis för att det ibland snarast är bilden av staden 
än en faktisk, materiell stad som diskuteras (jfr Johansson 2004a: 
30).

Arkeologerna har deltagit i diskussionen kring stadens utform
ning i förvånansvärt liten utsträckning. Frågan om dess sociala 
innehåll och eventuella kvaliteter är förhållandevis ny (Andersson 
2002a). Möjligen har vi varit så upptagna med klassificering, da
tering och rolltillskrivning av förflutenhetens städer att vi bara 
sett dem utifrån och på distans. Urbana studier har bedrivits av 
andra.

Bristen på diskussion kan också ha sin grund i stadsarkeolo- 
gins funktion i den målrationella förvaltningen. Skapad för att 
lösa kolliderande politiska målsättningar - stadsförnyelse och 
kulturmiljövård - tycks stadsarkeologin ha avhållit sig från att di
rekt kommentera den stadsplanering den utgjort en ”service” åt. 
Det är kanske svårt att vara ideologikritisk mot den hand som fö
der en. Stadsarkeologens position är också något märklig. Utöver 
att vi ska delta i en historisk diskussion är vi även ålagda att göra 
översikter, sammanställningar och underlag för fastighetsägare 
och kommuner. Vi befinner oss i en brännpunkt där en mer eller 
mindre akademisk diskussion ska möta samhällsplanering och 
allmänintresse. Det ställer krav på att vi besitter kunskap och er
farenhet från akademisk och praktisk arkeologi, planering, hand
läggning och projekthantering (jfr Stocker 2003:378). Möjligtvis 
har dessa krav hämmat vår kritiska reflektion.

I dagens städer där transnationella klädbutiker och snabbmat- 
skedjor utgör utbytbara delar tycks städernas individuella identi
tet vara på väg att, om inte förloras, så åtminstone suddas ut. 
Man kan bitvis göra samma saker i Karlstad som i Oslo. Kanske 
beror mycket av den antikvariska frenesin - hand i hand med 
kommunala turistsatsningar - på en önskan att omskapa en ur
ban autenticitet för både besökare och invånare. Dessa skapelser 
är ofta tillbakablickande (se exempelvis Lowenthal 1985; Petters
son 2003). Historiska och arkeologiska berättelser blir efterfråga
de. Frågan blir då vad det är vi berättar.

Arkeologins uppgift är kanske att, utifrån de specifika kultu
rella uttryck som utgörs av sambanden mellan skapad omgivning 
och kollektivt minne, summera berättelser och diskussioner kring 
städerna samt att genom nya historier hålla diskussionen igång.
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Staden som specifikt kulturellt uttryck och livsform, har sin egen 
form av ”textualitet” och sin egen form av arkeologi. Denna skul
le kunna göras mer närvarande i samtidsdiskussionen genom att 
försöka blottlägga ”de ekonomiska och politiska processer som 
river, bygger om och bygger nytt i staden...” (Franzén 1987:384) 
och visa på samband genom tid och rum, mellan dåtid och nutid. 
För att göra arkeologin ”brukningsbar” i dagens stadsbyggnads- 
diskussion måste vi skapa användbar kunskap. Vi måste exempel
vis fundera kring om det som vi grävt fram varit en ”god” stad. Vi 
kan kanske se mönster i livsrum med lång varaktighet. Har de va
rit ”trivselskapande” och utgör en erfarenhet som är värd att 
plockas in i nutidens stadsmiljö? Det viktiga är att vi blir en aktiv 
samtalspartner som inte bara tillhandahåller illustrationer. Vi 
kan ge referenser utan att romantisera, skapa distans eller föror
da ett urbant Disneyland. Detta kräver andra utgångspunkter, 
frågeställningar och tillvägagångssätt än de vi varit vana vid.

Följande text är ämnad att lyfta fram några av de möjligheter 
som finns inom stadsarkeologin. Vi kan förtydliga mänskliga er
farenheter - goda såväl som dåliga - i skapandet av staden. Kapit
len tar upp ett antal problemområden inom arkeologins kun
skapsteoretiska fält. Inledningsvis ges en återblick kring hur arke
ologerna betraktat städer, om berättelseskapande och hur 
städerna ställts upp som kunskapsobjekt. Därefter diskuteras 
samspelen mellan människa, rum, handling och betydelse i rela
tion till arkeologiska spår och lämningar. Denna del följs av ett 
resonemang kring tingen och tiden. Avslutningsvis ges några syn
punkter på stadsarkeologins framtida inriktning.

NYA ANSATSER
Finns det ytterligare berättelser om sekelgamla städer som i som
liga fall har en lång arkeologisk tradition, där observationer och 
undersökningar kan räknas i hundratals och fynden i miljontal? 
Vid en första blick förefaller det mesta vara både sagt och gjort. 
Kunskap rörande stadens utbredning, ålder, utveckling, betydelse 
och institutionella topografi är redan skapad. Nog känner vi väl 
våra städers historia? Vad mer finns det att berätta?

När man som arkeolog betraktar stadens gator och byggnader 
ser våra rekonstruktioner inte alltid så robusta ut. För varje ny 
undersökning väcks ytterligare frågor. Städerna har i den diskus
sion som förts i första hand definierats och beskrivits topogra
fiskt, juridiskt eller funktionellt. En plats har räknats som stad 
när den har omnämnts som sådan. Det vill säga när den haft en 
juridisk särställning som avgränsat den från resten av landskapet. 
Få ansatser har gjorts att fördjupa förståelsen av dem i socialt 
hänseende. Vi har inte lyckats särskilt väl med att definiera vad en
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stad egentligen är, eller snarare varit. Vad som framför allt står 
klart är att den arkeologiska traditionen inte har lyckats med att 
befolka den urbana scenen. Förflutenhetens städer är märkligt 
öde. Förvisso förekommer det i de berättelser vi skapar ofta en 
kung, en biskop, en riddare och några köpmän, utplacerade så 
som pjäser på ett schackbräde. Majoriteten av stadens invånare 
tycks däremot lysa med sin frånvaro, eller agera statister hämtade 
ur historikernas källor, vilka, åtminstone för äldre tider, är skriv
na av överheten. Företrädesvis tycks dock stadens invånare upp
träda som skelett. Vid en rundvandring på ett museum kan det fö
refalla som om döden varit intressantare än det dagliga livet. Nu 
är inte hälsa och döden på något sätt ointressant - det är också en 
del av dagligt liv - men frågan är om vi inte kan nå längre och tyd
liggöra fler människor?

Axel Christophersen är en av dem som skrivit om detta pro
blem. Ffan menar att de senaste 25-30 åren av stadsarkeologisk 
forskning förvisso har presenterat nya och viktiga referensramar 
som gör det möjligt att beskriva grundläggande drag i städernas 
funktionella och topografiska förändringar. Frågan som Chris- 
tophersen rest är om vi gjort något allvarligt försök att komma 
längre än att bygga upp, reparera och underhålla en beskrivning 
av den urbana scenens dekor, kulisser och rekvisita och i stället 
finna ut vad som egentligen försiggick mellan de individer som 
levde i staden och därmed svara på varför de levde som de gjorde 
(Christophersen 1997:19). Enligt Axel Christophersen borde vi 
kanske ändra vår grundfråga från ett ”hur” till ett ”varför”, i vårt 
fall för att undersöka varför den västerländska urbana livsstilen 
skapades.

För att undersöka hur den urbana livsstilen skapats måste våra 
studier ta sin utgångspunkt i detaljnivån och brytas upp i mindre 
rum och korta tidsperspektiv: vi behöver aktivera ett slags ögon
blickens eller händelsernas arkeologi (Christophersen 2000:13). 
Vi kan belysa de individuella särdragen hos städerna utan att för 
den skull förlora de stora dragen ur siktet. Christophersen menar 
vidare att arkeologerna kan beskriva stadens historia utifrån an
dra infallsvinklar, de som inte nedtecknats, avbildats eller be
sjungits. De flesta arkeologer kan nog instämma i detta. De spår 
och lämningar vi plockar fram har skapats av de människor som 
bebott staden och som utgör, vad vi kan kalla, dess historiska 
subjekt. Det vill säga de som borde vara våra berättelsers huvud
personer.

I de nordiska länderna har arkeologiska undersökningar av 
äldre städer uppställts som politiska mål. De är definierade, reg
lerade och skyddade som fornlämningar och som en del av en kul
turpolitik. Det genomförs undersökningar för ganska omfattande 
ekonomiska belopp.

32



Vad kan ytterligare arkeologiska undersökningar tillföra? Arkeo
login är förvisso kumulativ, ju mer vi gräver desto mer källmate
rial skapas, men nu är det inte tillräckligt med ett kvantitativt 
synsätt. Ytterligare ritningar, krukskärvor, fibulor eller skor säger 
inte alltid något. De måste sättas in i något, mer eller mindre ska
pat, sammanhang. Arkeologen måste tolka och ta ställning. Ef
tersom detta är en handling som äger rum i samtiden får olika 
tolkningar och ställningstaganden omfattande konsekvenser för 
bilden av det förflutna. De senaste decennierna har också sett en 
vittgående självkritisk diskussion kring arkeologins skapande av 
berättelser.

För en utomstående betraktare kan det synas märkligt att vi 
försöker kullkasta det vi med stor möda ställt upp som vedertagna 
sanningar. Detta ligger emellertid med nödvändighet i linje med 
anspråken på att vara en vetenskap. Vi behöver förtydliga ”rådan
de kunskapsläge”, det vill säga klargöra vad det är vi menar oss 
veta, vad vi tror oss veta och vad vi bara kan spekulera kring.

En av stadsarkeologins arbetsuppgifter är att försöka skapa 
andra infallsvinklar på staden, dess invånare och historia än vad 
som gjorts tidigare. Vi bör undvika att bara upprepa tidigare gjor
da utsagor för att inte reproducera rådande hierarkier och de styr
keförhållanden som dväljs i dem.

När det gäller stadsarkeologin, som ofta arbetar med tämli
gen goda bevaringsförhållanden - åtminstone i jämförelse med 
mycket av de förhistoriska spåren och lämningarna - är det möj
ligt att följa och delvis rekonstruera enskilda handlingsserier. Vi 
kan arbeta i just de små rum och korta tidsutsnitt som Axel Chris- 
tophersen efterlyst. Genom att tillämpa metoder som skapar ett 
källmaterial som synliggör dessa ”handlingarnas fält” kan vi fin
na spåren efter ett bredare spektrum av sociala aktörer, fler män
niskor. Vi kan därmed ställa de maktens uttryck vi hittills stude
rat i kontrast till andra gruppers uttryck och handlingar.

En enskild undersökning av en medeltida bakgård i en Mel
lansvensk stad presenterar i sig själv inte den globala ekonomin el
ler världens historia. Däremot kan det skapas bilder av hur invå
narna på gården, vid olika tidpunkter, arrangerat sin gård och sitt 
hem. Om vi, genom ett flertal sådana undersökningar, kan skapa 
ett allt större antal sådana bilder av rumslig och social organisa
tion på hushållsnivå, kan vi visa att flera hushåll vid någon eller 
några tidpunkter förändrats och så småningom göra oss en allt 
översiktligare bild av allt större mönster. Att utgå från stadens 
hushåll är samtidigt att tillskriva samtliga invånare rollen som 
medskapare av den urbana livsstilen.

En sådan målsättning får betraktas som en, måhända senfär
dig, utvidgning av det stadsarkeologiska fältet som så länge uppe
hållit sig vid maktens manifesta uttryck. Vi bör kanske ställa om
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fokus för våra berättelser så att de, med den engelske historikern 
Eric Hobsbawns ord, även innefattar ”gräsrotshistoria, historia 
underifrån eller historien om vanligt folk” (Hobsbawn 1999:227). 
Arkeologin är ju till yttermera visso studier av förhållandet mel
lan människa, samhälle och materiell kultur. Städerna har ska
pats av människor, för människor.

Behovet av en perspektivförändring inom stadsarkeologin har 
konstaterats (se exempelvis Andersson 1997; 2002a; Christopher
sen 2000; Anund 2002; Ersgård 2002; Tagesson 2002). Det syns 
också i form av nätverksskapande mellan de runt landet spridda 
stadsarkeologerna. Som exempel kan anföras ”Stadsarkeologiskt 
Forum” (Anund &C Bäck 2002) och UV:s funktionsnätverk för 
stadsarkeologi. FoU-projektet ”Nya stadsarkeologiska horison
ter” är också en del i denna ompositionering. Projektet syftar ut
tryckligen till att utveckla nya strategier för stadsarkeologin. 
Dessa ska ta sin utgångspunkt både i rådande kunskapsläge och i 
vidgade perspektiv. Detta är särskilt tydligt uttryckt i det första 
av projektets tre teman: ”Ett underifrånperspektiv - den mänskli
ga staden”. De andra två heter ”Landskapets urbanitet” respekti
ve ”Den varierade urbaniseringen”.

Denna, den inledande texten, handlar alltså om hur stadsar
keologin skulle kunna ”återbefolka” städerna. Helst utan att bli 
nostalgisk eller att återskapa stadsinnevånarna som annorlunda 
och skilda från oss. I det följande kommer det att diskuteras såväl 
synsätt som en del metodiska aspekter av hur vi ska kunna nå 
dessa mål. De metodiska aspekterna är väsentliga av två skäl. För 
det första har stadsarkeologerna varit svaga på att uttrycka och 
undersöka sambanden mellan utgångspunkter, metodik och de 
skapade berättelserna. Resonemangen i det följande förs för att 
visa hur vi måste bearbeta våra teorilån, återkoppla dem till våra 
metoder samt för att försöka anvisa analytiska vägar att testa 
våra hypoteser. Det är nödvändigt att visa hur de presenterade 
teoretiska och metodiska utgångspunkterna ska kunna färga stra
tegier och taktik för att återkopplas till planeringen av den fortlö
pande arkeologiska verksamheten. Staden finns både över och un
der markytan. Det andra skälet för att uppehålla sig vid de meto
diska aspekterna kan sägas ha sammanfattats av Eric Hobsbawn: 
”Gräsrotshistorien skiljer sig [...] från större delen av den tradi
tionella historien såtillvida att det helt enkelt inte finns något fixt 
och färdigt källmaterial. [...] De flesta källor till gräsrotshistorien 
har blivit definierade som källor därför att någon ställt en fråga 
och sedan letat efter ett sätt - vilket som helst - att besvara den. 
[...] Det finns normalt inga källor förrän våra frågor uppdagat 
dem” (Hobsbawn 1999:231f).

Dessa förhållanden, som formulerats av en historiker, är ovan
ligt påtagliga inom arkeologin som ju själv skapar sitt källmaterial.
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Mycket av kunskapen kring vardagens materiella liv tycks, trots 
att dess spår och lämningar utgör en förkrossande majoritet av 
”fynd” vid varje undersökning, vara oförlöst. Ofta har dessa spår, 
kulturlager, krukskärvor och annat, behandlats som ett odifferen
tierat ”massmaterial” av olika orsaker. De har betraktats som ett 
administrativt problem snarare än som källmaterial (Larsson 
2000:286). Man har helt enkelt inte ställt frågor till dem, delvis 
beroende på att man tidigare inte varit så inriktad mot ”gräsrots- 
historia” (jfr Andersson 1997). Detta trots att det kanske är här 
arkeologins främsta möjligheter finns. När diskussionen kring 
tingens betydelseinnehåll och symboliska funktioner blommade 
upp under 1980-talets andra halva blev det, åtminstone inom 
stadsarkeologin, påtagligt att det var nödvändigt att tänka om 
våra metodiska och teoretiska utgångspunkter för att kunna ”åter- 
befolka” städerna.

Att det mest påtagliga och vardagliga inte studerades har, lik
som sättet att framställa det förflutnas stad, sina orsaker i hur 
stadsarkeologin en gång skapades. Det hamnade utanför de för
ståelseramar, frågeställningar, kategoriseringar och utsagor som 
blev ”de självklara” när staden definierades som ett arkeologiskt 
kunskapsobjekt. Det är i ”meta-berättelsen” om stadsarkeologin 
vi kan förstå varför vi arkeologer inte varit särdeles framgångsri
ka i att befolka förflutenhetens städer.

Det finns en korsväg i 
ett ögonblick. 
Distansernas musik har 
sammanströminat.
Allt är sammanvuxet 
till ett yvigt träd. 
försvunna städer 
glittrar i dess grenverk.

(Tomas Tranströmer: 
Elegi)

ÅTERBLICK
Det faktum att det finns så många berättelser om städerna grun
dade i deras (tilldelade) roll i historien så väl som i nuet, innebär 
att vi arkeologer, utöver att ordna spår och lämningar, även bör 
intressera oss en smula för hur vi skapat och skapar dessa berät
telser. Vi bör förtydliga hur detta berättelseskapande växelverkat 
i formandet av vår stadsarkeologiska praktik.

Till stor del har de här berättelserna bestått av återupprep- 
ningar av givna ståndpunkter och uppfattningar, vilka ibland är 
befogade, ibland inte. För att vara fenomen av sådan tillskriven 
vikt och komplexitet har de teoretiska ansatserna i ett historiskt 
perspektiv egentligen varit begränsade inom stadsarkeologin. Åt
minstone i den bemärkelsen att man har gjort inlån från ett gan
ska snävt område.

Nu är arkeologiska undersökningar av städer långt ifrån något 
självklart. Vad som görs och inte görs varierar runt om i världen. 
Gemensamt tycks dock vara att arkeologin studerar vissa kultur
eller tidsutsnitt snarare än urbanismen som fenomen. Exempelvis 
har antika städer en lång undersökningstradition, medan stadsar
keologin i Nordeuropa förknippats med medeltidsstudiet från 
1800-talet och framåt.
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Stadsarkeologin har sin grund i romantiken. Det var då som in
tresset för medeltiden som historisk epok skapades. En grundläg
gande ”syntax” för inriktning, tolkning och förståelse - som det 
tagit lång tid att frigöra sig ifrån - konstruerades. Den har i hu
vudsak bestått av inlån och dialoger med andra kunskapsfält (jfr 
Andrén 1997a). Av intresse i detta sammanhang är tre övergri
pande drag. För det första övertog man en linjär, evolutionistisk, 
berättelsestruktur där städerna tillskrivits en väsentlig roll i han
delns och ekonomins utveckling och för skapandet av de moder
na staterna. För det andra skapades en inriktning mot monument
studier och en kartläggning av städernas institutionella topogra
fi. För det tredje övertog man en geologisk förståelse av stratigrafi 
i vilken städernas kulturlager kom att betraktas som passivt och 
slumpartat tillkomna ”behållare” för fynd och konstruktions- 
lämningar. Det kom därför att dröja innan de formulerades som 
självständiga informationsbärare. Vidare kom arkeologin att i 
första hand betraktas - och definiera sig själv - som ett komple
ment till de skriftliga källorna. Det innebar dels att verksamheten 
inriktades mot de äldsta perioderna för vilket det skriftliga käll
materialet är sparsmakat, dels har det medfört att problemställ
ningarna rests utifrån historieämnets problemformuleringsinitia
tiv (Larsson 2000:71ff och där anf. litt.).

Det dröjde innan stadsarkeologin formulerades som ett ”offi
ciellt” kunskapsobjekt. Trots fornminneslagen var det i Sverige 
inte Riksantikvarieämbetet som var den egentliga initiativtagaren 
på stadsarkeologins område (Larsson 2000:275f). Den stadsarke- 
ologiska undersökningsverksamheten skapades som något varie
rande lokala praktiker. Undersökningarna inleddes runt förra se
kelskiftet av, vad som närmast kan beskrivas som entusiaster med 
skiftande bakgrund och målsättning. Dessa tidiga insatser var 
inte samordnade (Andersson & Redin 1980:llff). De kan dock 
sägas ha innehållit vissa gemensamma drag varav karaktären av 
en, i förhållande till skriftkällorna, kompletterande lokalhistoria 
varit mest framträdande.

Stadsarkeologin var i Sverige relativt aktiv under 1920- och 
1930-talet, om än ojämnt fördelad över landet. Under perioden 
mellan 1940 och 1960 var antalet undersökningar lägre. Verksam
heten kom sedan att expandera som en följd av den omfattande ex
ploateringen och förnyelsen av stadskärnorna under 1960- och 
1970-talet. Förändringarna av de äldre stadskärnorna innebar att 
behovet av undersökningar framstod som akut. Den professionel
la stadsarkeologin skapades alltså som en respons på - och som en 
del av - yttre faktorer, den så kallade stadssaneringen.

Behovet av en professionell stadsarkeologi kom att mötas på 
tre, delvis sammanhörande sätt: utbildning, instituering och kon
solidering Vid 1960-talets början inrättades vid universitetet i
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Lund en utbildning i medeltidsarkeologi, vilken under en följd av 
år kom att bli mer eller mindre synonymt med stadsarkeologi (jfr 
Cinthio 1965). Utbildningen kom dels att tillgodose behovet av ar
keologer, dels att, genom att stärka de frågeställningar och inrikt
ningar som funnits i de lokala praktikerna, fungera som en legiti
mering av hur stadsarkeologin dittills genomförts (Larsson 
2000:297ff). Under 1970-talet instituerades verksamheten som en 
del av kulturminnesvård och kulturpolitik. Uppdragsarkeologin 
sattes att lösa de konflikter som skapades mellan olika politiskt 
formulerade mål, i det här fallet mellan kulturminnesvård och 
stadsförnyelse. Stadsarkeologin kom att inordnas som en instru
menteil del av samhällsplaneringen och sattes på sätt och vis att 
administrera förstörelsen av de arkeologiska lämningarna. Att 
verksamheten på detta sätt kom att avgränsas av sina tillskrivna 
funktioner tycks ha inneburit att man, för att undvika att kritise
ra den exploatering man var en del av, fortsatt fokuserade på de 
äldsta lämningarna och prioriterade bort de yngre och samtida de
larna av staden (Larsson 2000:279ff). Detta skapade en märklig 
kronologisk avgränsning i de arkeologiska undersökningarna av 
och diskussionerna kring städer. Att undersöka och dokumentera 
spår och lämningar från 1600- till 1800-talet är ännu inte givet.

Det var först genom projekt Medeltidsstaden (1976-1984) som 
stadsarkeologin i Sverige kan sägas ha blivit ett formaliserat dis
kursivt fält. Projektet skapade en enhetlig form för utsagor, kate
gorisering, frågeställningar och förståelseramverk (Larsson 2000: 
284f). Det har varit en förutsättning för den vidare stadsarkeolo- 
giska verksamheten. Och fick in arkeologin i stadsplaneringen.

Man bör ha i åtanke att villkoren för att kunna genomföra un
dersökningar heller inte var goda, lagskyddet av urbana kulturla
ger blev inte uttalat förrän i 1988 års lag om kulturminnen. Osä
kerheten innebar att man kom att förstärka en äldre praxis som 
var inriktad mot dokumentation av de mest påtagliga typerna av 
lämningar som byggnader och kyrkogårdar. Detta skapade en av
gränsning i urvalet av källmaterialsskapande. Man dokumentera
de i princip bara lämningar och inte spår. (Spår är det som inte är 
avsiktlig information.)

FÅGELPERSPEKTIVET
Inom den arkeologi som ägnas åt medeltiden och nyare tid har 
man, sedan 1970-talet, med stor framgång kartlagt övergripande 
processer. Perioden mellan 900 och 1900 uppvisar omvälvande 
förändringar: religionsskifte, statsgrundande, penningekonomi, 
urbanisering och industrialisering för att nu nämna några. Detta 
har naturligtvis färgat stadsarkeologin. Med en viss förenkling 
har det varit stadens roll eller funktion i de här processerna som
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belysts och som på något sätt utgjort en mer eller mindre uttalad 
grund för studierna. Vi har i första hand diskuterat staden som 
monument, institutionell topografi och funktioner och endast i 
mindre utsträckning som kulturhistorisk arena (Andersson 1997: 
15). Beskrivningen har i hög grad gjorts ”uppifrån" eller ”uti
från” och stadens invånare har bara skymtat förbi som skuggor i 
de arkeologiska texterna (jfr Christophersen 2000).

I staden har vi identifierat de monument som vi menat spelat 
roll i de övergripande historiska förändringarna, kartlagt deras ut
bredning och diskuterat deras datering. Vi har, med en viss förenk
ling av resonemangen, sedan framställt deras (tillskrivna) funktio
ner, exempelvis torget, kyrkogården, borgen eller tomten, som nå
gonting mer eller mindre konstant i förhållande till de diskuterade 
processerna. Förändring har främst förknippats med, eller identi
fierats genom, ändringar av dessa de mest påtagliga fysiska läm
ningarna: att nya byggnader eller avgränsningar tillkommit eller 
försvunnit. Äldre undersökningar var i regel koncentrerade till de 
delar av staden som förefaller representera mönster med längre 
varaktighet, exempelvis kyrkor och kyrkogårdar (Larsson 2000: 
255). Detta har varit ett i huvudsak kvantitativt synsätt. Det ver
kar heller inte ha varit exklusivt för medeltidsarkeologin, det finns 
paralleller inom exempelvis studiet av antiken (se t ex Wycherley 
1976). Detta hade dels sin kunskapsteoretiska grund i 1800-talets 
idealistiska historiesyn, monument har tydligast uttryckt en bak
omliggande avsikt, dels ska inte monumentens påtaglighet under
skattas för möjligheterna att få genomföra undersökningar under 
tider då arkeologi i städerna varit långt ifrån självklar. Det var allt
så ett taktiskt riktigt drag för att legitimera och konsolidera stads- 
arkeologin.

Vi har skapat oss en förhållandevis god kunskap om staden 
som just monument och institutionellt landskap. Däremot har vi 
en mer oskarp bild av hur varje stad fungerat. Vanan, eller kanske 
ovanan, att presentera staden som enskilda objekt - befästningar, 
kyrkor, torg och rådhus - innebar ett slags uppstyckning av sta
den som i mångt och mycket lämnat vardagslivets strukturer och 
miljöer därhän. Möjligtvis är en sådan indelning en avspegling av 
modernismens städer och 1900-talets funktionsuppdelning.

Den praxis som skapades för såväl produktion som konsum
tion av stadsarkeologiskt källmaterial har format vår förståelse 
av, i synnerhet, den medeltida staden, det medeltida samhället 
och kanske även den sociala historien i stort.

När medeltidsarkeologin skapades undersöktes platser och 
objekt som var kända genom skriftliga omnämnanden. Det rörde 
sig om borgar, kloster - och städer. Det vill säga lämningar av 
monumental karaktär. Genom att bilda grunden för ämnet forma
des något som kan beskrivas som en ”falsk” normalitet. I rent
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kvantitativa termer är trots allt det mesta av vår äldre historia inte 
nedtecknad i skriftliga källor och majoriteten av befolkningen 
bodde inte i kloster, slott eller städer, vilket naturligtvis inte ska 
tas som intäkt för att inte studera desamma.

Att arkeologin kom att betrakta sig själv som en ”komplement
vetenskap” innebar att man övertog stora delar av historiesyn och 
berättelsestruktur från historieämnet och tog den bild som skapats 
via skrift och konst som givna utgångspunkter för frågeställning
ar, dokumentations- och undersökningsmetoder. Kanske ansåg 
man sig redan veta vad medeltiden eller städerna var. Resultatet 
blev att man kom att arbeta med ett textuellt synsätt där man ut
gått från att det som sällan omnämnts i skriftkällorna inte var van
ligt i verkligheten heller (jfr Said 1995:92f; Andrén 1997b:472).

De objekt och de processer som stadsarkeologin ägnat sig åt 
har inneburit att ”den andra historien” inte undersökts. Man har 
rört sig inom ramarna för den evolutionistiska civilisationshisto
rien. Det arkeologiska materialet har fungerat bekräftande ge
nom att ha underordnats tolkningsramar och berättelsestruktur 
från andra discipliner. Den har samtidigt varit ett resultat av en 
nutida arbetsuppdelning. Genom att överbetona kategorien tid, 
det vill säga arkeologin som studiet av det gamla, (archaeo), gjor
des det förflutna annorlunda (vilket det naturligtvis är). Men det 
skapades en klyfta mellan ”då” och ”nu”. Specialiseringen har 
sannolikt motverkat ett närmande till andra kunskapsfält som ex
empelvis sociologi och etnologi. Man associerade hellre till histo
rieämnena genom att formulera ”det förflutna” som gemensam 
utgångspunkt snarare än att tillsammans med social- och samhälls
vetenskaperna formulera mänsklig handling, organisation och 
dess materiella uttryck som studiefält. Detta, i kombination med 
en avsaknad av utvärderingar mellan perspektiv, frågeställningar 
och metodval, har skapat en något svag vetenskaplig identitet och 
teoribildning (Larsson 2000:309ff).

Det finns ett fortlöpande behov av att se över de stadsarkeolo- 
giska horisonterna. Som en följd av den under 1990-talet minska
de verksamheten är detta samtidigt att omforma och återskapa 
det stadsarkeologiska fältet. Behoven är såväl metodiska - vi be
höver fortsätta att utveckla källmaterialsproduktion, bearbetning 
och förmedling - som teoretiska. Vi behöver ompröva vår syn på 
staden i rumsligt, kronologisk och socialt hänseende. Vi måste 
betrakta städerna som delar av landskap och helheter. Vi behöver 
vidga det kronologiska perspektivet och omfatta såväl yngre stä
der som äldre centralplatser. Vi behöver också studera urbanis
men som livsform.

Det är nödvändigt att ”återerövra” händelsernas fält för att ut
mana våra arkeologiska förståelseramar. Att studera händelsernas 
fält innebär att försöka upptäcka samband, sammanträffanden,
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styrkeförhållanden, strategier och liknande som vid varje tid ut
gjort sådant som räknats som självklart, universellt och nödvän
digt för förflutenhetens människor (Foucault 2002:226f).

HISTORIEBERÄTTANDE
Arkeologi är en påtagligt politisk vetenskap. Allt vi skapar kan 
brukas eller missbrukas som politisk arena. Det beror huvudsak
ligen på två saker: spår och lämningar är inte entydiga och trots 
påståenden om att ”spaden inte ljuger” är en arkeologisk under
sökning en aktiv omvandling av materia från en form till en an
nan: från ”jord" till källmaterial. Det är inte så att spår och läm
ningar inte existerar i objektiv mening, men det är vi arkeologer 
som i varje stund väljer vad, och hur, vi dokumenterar och där
med omvandlar till arkeologiskt källmaterial. Arkeologi utgör en 
specifik form av social praxis med sina egna regler, former för be- 
rättelseskapande, legitimering och hierarkier. Varje urval innebär 
ett bortval av annat. Alltså är det vår skyldighet att göra dessa ur
val så uttalade och tydliga som det bara går. Vad det är vi vill veta 
ligger till grund för hur vi går till väga för att besvara frågorna. 
Detta kan sägas att till stor del ha varit outtalat i stadsarkeologisk 
praxis fram till slutet av 1980-talet.

Hur vi går tillväga för att kunna koppla materiella spår och 
skapat källmaterial till en ”känd” historia är i högsta grad bero
ende av vilka ramverk för förståelse vi skapat oss genom våra teo
retiska modeller. Historia som ett slags ideologiskt slagfält kräver 
både strategi och taktik. Arkeologen gräver alltså inte upp histo
rien. Vad vi gräver fram är oavsiktliga spår och avsiktliga läm
ningar efter människors handlingar. För att skapa ny kunskap 
måste andra frågeställningar och perspektiv formuleras och till- 
lämpas. Varför har man handlat si eller så och skapat just dessa 
spår och lämningar? Om vi inte vänder och vrider våra frågeställ
ningar blir våra undersökningar mera en fråga om repetitiv verk
samhet som bara kan bekräfta den redan etablerade berättelsen. 
Att undvika den fallgropen förutsätter såväl metodisk insikt, er
farenhet och stringens som en genomtänkt förståelse av tid, rum 
och mänsklig handling.

Vi arkeologer har skapat oss en mängd verktyg för att ordna 
det vi påträffar i en relativ kronologisk ordning. Dessa ordningar 
kan vara mer eller mindre finindelade. Metoderna måste emeller
tid teoretiseras, relateras till en, eller flera, frågeställningar. Det 
här är naturligtvis självklart men ofta agerar vi som om vi låtsa
des att ”allt” dokumenteras. I likhet med andra humanvetenska
per måste vi utgå från att presentera vilken förfluten ”verklighet” 
det är vi försöker skapa kunskap om, och hur detta återverkar på 
sättet att gå tillväga för att vinna denna kunskap. Metoder som

Gatorna har uppfyllts 
av människor.
Och damen som 
skyndar i trängseln 
väger försiktigt 
det sista dagsljuset på 
sina ögons våg.

(Tomas Tranströmer: 
Caprichos)
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inte sätts i teoretiska sammanhang riskerar att bli självuppfyllan
de mål där det förflutna framställs som just det som den ena eller 
andra metoden förmår att skapa som kunskap. Vi riskerar då att 
blanda samman metodikens logiska förutsättningar med det för
flutna (Larsson 2000:59ff). Om man inte har några presenterade 
målsättningar, blir allt vad en arkeolog kan tänkas hitta på ”arke
ologi”; allting är ju på sätt och vis ett slags metod. Om vi som ar
keologer inte definierat varför vi dokumenterat på ett visst sätt 
blir diskussionen om hur källmaterialet skapats begränsad. Käll
materialets värde som grund för en historieberättelse kan där
med, med rätta, ifrågasättas. Om vi enbart dokumenterar äpplen, 
kan vi ju inte säga något om päron. Vi måste alltså definiera vad 
det är vi vill ha reda på för att kunna komma fram till hur vi tar 
reda på det. Vill vi berätta om äpplen eller päron?

PROBLEMORIENTERING
Det vi kallar historien har utgjorts av ett stort antal handlingar 
och händelser. Roms erövring år 410, Gustav Vasas trontillträde 
1523, slaget vid Waterloo 1815, atombombningen av Hiroshima 
1945 är exempel där många människor varit involverade och som 
man fick lära sig om i skolan. Några andra exempel som kan an
föras har utgjorts av uppförandet av Uppsala domkyrka, ett sten
hus i kv. S:t Mikael 16 i Lund, Norrköpings gatunät samt deposi
tionen av lager 125 i kv. Herkules 8 i Trelleborg.

Att händelser verkligen ägt rum innebär inte nödvändigtvis 
att de går att beskriva särdeles objektivt. Varje handling eller hän
delseförlopp föregås av en komplex väv av sam- och motverkande 
orsaker som kan tolkas och förstås olika av varje historieskrivare. 
Eftersom berättelsen är någons tolkade erfarenhet och spår och 
lämningar knappast är entydiga, kan flera beskrivningar skapas.

Emellanåt kan det skapas samstämmighet bland en grupp his- 
torieberättare om vilka urval av faktorer bakom en händelseked
ja som ska tillmätas störst vikt. Det skapas då en officiell eller all
mänt accepterad så kallad normalvetenskap. Den kan skapas på 
olika sätt. Den kan växa fram genom en form av inre logik byggd 
på en viss typ av skapat arkeologiskt källmaterial, som till exem
pel förståelsen av det medeltida Lund eller utgöras av ett statligt 
direktiv, som under totalitära regimer. Hur det här går till har na
turligtvis att göra med vilka styrkeförhållande som råder inom ett 
samhälle: vem som säger vad (vid vilken tidpunkt och i vilket 
sammanhang). Gemensamt är dock att det som gäller som rådan
de synsätt har en tendens att marginalisera andra utsagor. Det 
skapas en så kallad diskursiv ordning som kan upprätthållas ge
nom vad som beviljas forskningsanslag eller vad som accepteras 
som ”undersökningsvärda” fornlämningstyper.
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Vi arkeologer bör därför, i likhet med exempelvis historikerna, ha 
en genomtänkt idé om historien, det vill säga ha en historiesyn 
som klargör vilken typ av ”förfluten verklighet” vi önskar skild
ra. Vi bör ha klargjort om det är en viss historisk period, städer 
som specifikt socialt och ekonomiskt fenomen eller människan 
som social varelse som intresserar oss. Olika inriktningar och in
tresseområden innebär skilda förståelseramar. Detta innebär emel
lertid att olika frågeställningar formuleras och att källmaterial 
skapas på skilda sätt, något som är väsentligt att bära i minne. 
Som arkeologer bör vi också ha en idé om mänsklig handling och 
social organisation så att vi har en rationell uppfattning om hur de 
materiella spåren och lämningarna skapats. Dessutom ska vi ha en 
teoretisk utgångspunkt för hur dessa lämningar dokumenteras, 
omvandlas till källmaterial och berättelser om det förflutna.

Sammanfattningsvis ska arkeologiska undersökningar vara 
problemorienterade. Detta är också en service till dem som kom
mer att använda våra källmaterial och berättelser. Om man i un
dersökningsplaner och rapporter formulerar de utgångspunkter 
och villkor som styrt varför man gjort si och inte så, varför som
ligt insamlats och annat inte, så är det lättare för läsaren att för
hålla sig till det skapade källmaterialet, vara medvetna om vilka 
dess brister är och värdera arkeologens berättelse kritiskt: om 
bara 10 % undersökts så är det 90 % som vi inte vet någonting 
om.

NÖDVÄNDIGA TEORILÅN
Det historiska minnet skapas, på gott och ont, av ett allt större 
antal historieberättare. Nya media, och expansionen av de gamla, 
skapar nya aktörer. Historikern Peter Aronsson har beskrivit dem 
som ”entreprenörer”, vilka blir allt vanligare i en tid där han me
nar att de professionella historieberättarna svikit sitt uppdrag 
(Aronsson 2000). Nu är detta kanske en onödigt dyster bild. Un
der senare år har flera historiker av facket publicerat ett stort an
tal böcker riktade till en vidare läsekrets. Flera har blivit bästsäl- 
jare. Glädjande nog omnämns arkeologi allt oftare i dessa böcker 
men en stor del av det arkeologiska källmaterialet är fortfarande 
inte känt utanför en snävare krets bestående av oss själva.

Utöver det enkla och sorgliga faktum att majoriteten av arkeo
logiskt källmaterial från städerna inte är bearbetat och tillgänglig- 
gjort, beror det sannolikt på att det källmaterial vi skapat helt en
kelt låtit sig marginaliseras just genom den relativa avsaknaden av 
redovisad källkritisk, kunskapsteoretisk reflektion kring våra frå
geställningar och metoder. Genom att inte belysa sådana problem 
utanför den avgränsade facklitteraturen, har vi, och våra källma
terial, kanske framstått som en smula blåögda och opålitliga. Det
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är förvånansvärt sällan som vi redovisar hur vi gått tillväga, våra 
urval och ställningstagandens konsekvenser, eller naturligt nog, 
våra misstag och felbedömningar. Det är inte ofta vi ens försöker 
förklara hur vi utifrån gråbrun jord och i lyckliga fall, några plank
stumpar, kan tala om hus och tomter. Det är sannolikt därför som 
vi sällan bjuds in i mång- och tvärvetenskapliga sammanhang.

Utmaningen för arkeologen består dels av att omvandla spår 
och lämningar i form av kulturlager, byggnadsrester och föremåls- 
fragment till en form av källmaterial som ryms i arkiv och maga
sin och till berättelser om människors levnadsvillkor och livsbe
tingelser. Arkeologen ska väva en berättelse ur olika spår och läm
ningar vari det inte självklart löper någon entydig röd tråd. Det är 
ett långsiktigt och tålamodsprövande projekt som, i kontrast till 
tidningar och TV:s rubriker om ”sensationella” eller ”unika” 
fynd, till stor del går ut på att försöka finna mönster och upprep
ningar i det som vid första anblick kan förefalla vara ett hopplöst 
virrvarr. Unika fenomen eller fynd är trevliga på många sätt och 
vis, men de bildar sällan den typ av mönster som vi är intressera
de av. Även om vi nog lite till mans skulle vilja vara Indiana Jones 
på skatt- eller tempeljakt långt borta på en exotisk plats, (på flykt 
undan teoretiska ställningstaganden), försöker vi skapa oss en 
bild av hur vardagslivet kan ha sett ut i städerna vid olika tider. 
De flesta arkeologiska upptäckter görs i ärlighetens namn vid 
skrivbordet när den senaste undersökningen ställs i relation till 
äldre. Upptäckter utgörs av att se nya mönster och samband, eller 
att stärka eller förkasta antagna sådana.

Detta sker inte av sig själv. Ett aldrig så intrikat mönster av 
kulturlager och krukskärvor säger i sig själv inte så mycket. De 
måste tillskrivas en mening genom att vi formulerar, mer eller 
mindre lämpliga, frågor till dem. Som Martin Carver drastiskt 
har uttryckt det om kulturlager: ”Without a research purpose, 
they remain mud” (Carver 1993:13).

Man bör väl sträva efter att skapa en så sammansatt teoretisk 
ram som möjligt som i sig inbegriper en ömsesidig påverkan mel
lan perspektiven. Mångfald täcker fler aspekter. En vittfamnande 
utgångspunkt ger utrymme för motsättningar och dissonanser. 
Teoretisk mångfald är inte bara populärt utan även i viss mån 
nödvändigt för arkeologen. Det är en mängd olika källor som ska 
vävas ihop (ting, text, kartor, bilder och naturvetenskapliga ana
lysresultat) och det mänskliga livet är mångfacetterat.

Man får försök pussla ihop sina teoretiska modeller genom 
att ”låna” och att omarbeta. Så vitt jag vet är det väl inga tänka
re och filosofer som mera i detalj formulerat några teorier med 
utgångspunkt i urbana kulturlager. För att kunna skapa ett an
vändbart ramverk är det nödvändigt att känna till likheter och 
olikheter mellan olika teorier. Det är skillnad på mångfald och
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lapptäcke. Man behöver omarbeta lånen i förhållande till varan
dra i insikten att de utgör ett slags råmaterial.

En arkeologi utan explicita teoretiska ståndpunkter förmår på 
sin höjd presentera otydligt underbyggda trivialiteter eller sensa
tionella subjektiviteter.

STADEN
Innan vi går vidare med de arkeologiska ”nödvändigheterna” i 
form av metod och frågeställningar behövs en kort utvidgning 
kring själva staden som arkeologiskt kunskapsobjekt. De flesta av 
oss idag funderar antagligen inte särskilt mycket kring staden. 
Den liksom bara är där. Oavsett om man själv bor i en stad eller 
inte så har alla i vårt moderna samhälle en relation till den. An
tagligen tar vi staden för given. Antagligen är det fel av oss att 
göra det.

Idag räknas som stad, enligt Nationalencyklopedin ”... ett 
geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig 
status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning 
(funktionell definition). I båda fallen består en stad vanligtvis av 
en tät bebyggelse- och befolkningsanhopning ...” Det kan natur
ligtvis betraktas ur ett otal olika synvinklar: som innovativt cen
trum, som ekonomisk motor, eller som kulturell smältdegel. Det 
här är naturligtvis lika giltigt när man vill försöka beskriva stä
dernas historia. Beroende på vad man väljer att fokusera blir be
rättelserna olika. Den stadsarkeologiska horisonten skiljer sig åt 
beroende på ur vilken synvinkel vi väljer att betrakta den. Vår 
förståelse av staden har präglats av den industriella moderniteten: 
funktionell, ekonomiskt bestämd av kapitalet, socialt dominerad 
av medelklassen och politiskt lierad med staten.

Städerna kan - och har - studerats inom en lång rad discipliner 
och traditioner. I det följande diskuteras staden som arkeologiskt 
kunskapsobjekt. För en bredare kunskaps- och litteraturöversikt 
rörande stadsforskningen i Sverige, se Bengs & Ringö 2004.

Inom den inhemska arkeologiska traditionen har en funktio
nell juridisk - topografisk utgångspunkt varit tongivande (se t ex 
Andersson 1976:9). Mindre fokus har som sagt lagts vid att un
dersöka staden som levt och upplevt rum. Axel Christophersen 
menade att några av stadsarkeologins problem med att befolka 
städerna berodde på att man tidigt underordnade sig den skrift
historiska forskningstraditionens problemformuleringsinitiativ 
och dess logocentriska förståelse. Det vill säga att man tagit sin 
utgångspunkt i det skrivna ordet. Detta menade han, har utgjort 
hinder för att skapa alternativa stadshistorier genom att låsa frå
geställningar, tolkningar och berättelser vid ett, förhållandevis, 
begränsat antal tema, givna utifrån den skriftliga historien. Spår

Omkring mig svärmar 
gatans hela kraft 
som ingenting minns 
och ingenting vill.
I marken djupt under 
trafiken väntar 
den ofödda skogen i 
tusen år.

(Tomas Tranströmer: 
Övergångsstället)
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och lämningar av den materiella kulturen representerar andra för
hållningssätt till tillvaron, något som kräver andra typer av fråge
ställningar än de som är förankrade i logocentriska kriterier 
(Christophersen 2000). En historia baserad på materiell kultur 
skulle kunna skapa andra berättelser (inte nödvändigtvis ”bättre” 
eller ”sannare”).

Att det skapades en form av ”traditionella” historiska och ar
keologiska synteser och stadsmonografier har, enligt Christopher
sen, också motverkat eller dolt framställningen av exempelvis so
cial och kulturell komplexitet och mångfald. Det vill säga att själ
va framställningsformen, ”X-stads historia”, utestänger alternativa 
tolkningsmöjligheter och förståelse. Det tycks ligga en viss san
ning i detta. Ibland känns det som att har man läst en stadsmono
grafi, så har man läst alla. Detta tycks ligga i de mekanismer som 
frambringar en ”normalvetenskap”.

Nu låter det sig knappt göras att skriva en stads biografi: att 
på ett begränsat antal sidor skissera alla linjer ur en stads historia 
torde vara ett omöjligt uppdrag. Varje stad är evigt föränderlig, 
gammalt och nytt finns sida vid sida. Genom årens lopp har den 
bebotts av ett stort antal olika människor. Även om de nordiska 
städernas invånarantal vid varje given tidpunkt aldrig varit impo
nerande med moderna mått mätt, är den sammanlagda mängden 
människor som levt och verkat inom respektive stads hägn stor. 
Alla har de i en eller annan form satt större eller mindre spår i sta
den. Trots att endast en bråkdel av dessa spår bevarats, och en 
ännu mindre andel blivit omvandlad till arkeologiskt källmateri
al, har vi en fantastisk, potentiell, kunskapsreservoar för att kun
na diskutera en mångfald aspekter av det förflutna och samtiden. 
Materialets omfång är mycket stort, hur man än ser det.

Det fanns omkring 175 platser i Norden som under medelti
den uppfattades som städer i en eller annan betydelse; 6 i Finland, 
16 i Norge, ca. 40 i Sverige och 112 i Danmark. Alla platser fanns 
inte samtidigt, det gick flera vågor av stadsgrundläggningar över 
de nordiska länderna mellan slutet av 900-talet och 1500-talets 
början, likväl som senare (Andrén 1989, Andersson 1990). Anta
let städer i Sverige uppgår idag till 133 enligt Nationalencyklope- 
din.

VARFÖR STÄDER?
I den arkeologiska diskussionen om städernas grundläggning har 
en genetisk modell, i olika skepnad, varit mest livaktig. Särskilt i 
en något äldre forskningstradition såg man handel och ekonomi 
som den primära orsaken till de nordiska städernas tillkomst (se t 
ex Schiick 1933a; 1933b; Blomqvist 1952; jfr Ersgård 1992:11). 
Detta incitament kopplades så småningom i högre eller mindre
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grad till skapandet av de nordiska rikena och en kunglig, och se
dermera statlig, administration (se t ex Christophersen 1989a; 
1989b). Staden blev maktens och administrationens uttryck. Den
na förklaring tycks (bland annat) gå tillbaka till ett, numera, klas
siskt verk om stadskultur av Lewis Mumford. Han såg koncentra
tionen av politisk makt, och produktionens expansion, som driv
kraft bakom städernas växt (Mumford 1972). Ytterst går detta 
väl tillbaka till 1600- och 1700-talets ekonomiska tänkare.

De ekonomiska sambanden är inte på något sätt ointressanta 
eller ovidkommande. Varje stads växt efter etableringsfasen är in
timt kopplad till den regionala ekonomin, om denna kunnat fås 
att verka för, och i samverkan med, staden. Det har inte enbart 
varit stadens gräns och vall som avgjort dess storlek. Det ekono
miska landskapet har utgjort en avgörande restriktion för stadens 
omfång och utformning. Skalan på detta landskap, vilket kan be
stå av ett flertal ekonomiska rum av sinsemellan olika skala, tycks 
utgöra gränsen för hur mycket staden kan växa. Fernand Braudel 
refererar uträkningar på att under, något ospecificerade, äldre ti
der behövde en stad med ca 3000 invånare ett agrart omland om 
ca 8,5 km2 för sin omedelbara försörjning (Braudel 1982:438, 
dessvärre anger han inte källan till dessa uppgifter). Olika typer 
av städer eller centralplatser har dessutom interagerat med olika 
typer av ”omland”. Det talas om central- respektive nätverksor
ter. Dagens jättemetropoler ingår i en verkligt global ekonomi 
med hela världen som landskap (jfr Hall 1998:932ff). Att stads- 
grundanden successivt expanderat i olika natur- och klimatzoner 
har tolkats som utryck för att allt fler typer av omland integreras 
efter hand (Andrén 1989). De kan därmed ses som ett uttryck för 
hur människan kunnat lägga allt mer ”natur” under sig.

En annan stark tradition har varit att betrakta städerna som 
ett uttryck för och som nyckelpunkter i en framväxande stat. So
ciologen Charles Tilley har framhållit ansamling och koncentra
tion av tvångsmedel som avgörande för städernas - och staternas 
- expansion. Tvångsmedlen har utgjorts av exempelvis väpnade 
styrkor, möjlighet till fängslanden, expropriation, förnedring och 
hot (Tilley 2000:19). Man skulle kunna hävda att förmågan att 
monopolisera tvångsmedlen ansetts vara av avgörande betydelse 
för skapandet av de medeltida och tidigmoderna kungadömena. 
Hot och tvångsmedel kan, ur ett urbant perspektiv, krasst betrak
tas som ett, av flera, sätt att interagera med omlandet och dess 
ekonomi. ”Ekonomi” har alltså en vidare — eller annorlunda — po
litisk och social dimension än vad vi är vana vid idag. Det ligger 
implicit i modellen att vid en eller annan brytpunkt övergår rela
tionen med omgivningen från, mer eller mindre uttalade, tvångs
medel till ett utbyte med mera renodlade ekonomiska förtecken. 
De nya orterna krävde vid etableringen en omorganisation av det
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ekonomiska landskapet, en förändring av dittills rådande styrke
förhållanden. Vi talar om maktens territorialisering (Anglert 
1995). De nya tätorterna utgjorde därför inte bara ett kvantitativt 
utan även kvalitativt nytt inslag i den skandinaviska yngre järnål
derns och tidiga medeltidens samhällsstruktur. Detta kan förstås 
som en omdisposition där stad och omland efter hand omformats 
till en enhet: en ny diskurs lades ut i landskapet (Anglert m.fl. 
2006). Den småningom etablerade arbetsfördelningen behöver då 
inte förstås i renodlad hierarkiska former som kanske varit bruk
ligt (se t ex Braudel 1982:435); städernas expansion var av avgö
rande och ömsesidig betydelse för jordbrukets utveckling i ekono
miska och sociala termer. Städerna bör kanske snarare ses som ett 
resultat av en förändrad rumslig förståelse av världen än att ha ut
gjort ett mål i sig (Anglert m fl 2006).

Staden som ekonomisk motor är idag så självklar att vi tycks 
tro att det varit alla städers ursprungliga syfte. Detta är en teleo
logisk berättelsestruktur som ytterst utgör en integrerad del i den 
ideologiska produktionen av vetande: staden som kapitalismens 
födelsestall. Denna tradition tycks ytterst gå tillbaka till marxis
men (Marx 1973:293ff; Marx & Engels 1975:21ff).

URBANISM SOM KUNSKAPSOBJEKT
Gemensamt för synsätten som konstituerade staden som arkeolo
giskt kunskapsobjekt var att de betraktade den ”uppifrån” eller 
”utifrån” (jfr Andersson 1997). Vi bör dels vidga våra geografiska 
och kronologiska perspektiv, dels försöka att analytiskt särskilja 
mellan städerna som funktion, städernas morfologi och urbanism 
som livsform (jfr Andersson 2002b). I stället för att bara beskriva 
städerna får vi studera urbanitet (se Anglert, denna volym).

Som arkeologiskt kunskapsobjekt har staden länge betraktats 
som ett slags funktion av marknadsekonomisk rationalitet och 
statsförvaltning. De funktionella förklaringsmodellerna har varit 
utpräglade ”ovanifrånperspektiv”. Städer definierades enligt klar
lagda topografiska, juridiska och funktionella kriterier, i mångt 
och mycket hämtad ur en logocentriskt tradition. På så sätt gjordes 
allt som definierades som städer jämförbara och i viss mån ”kalky- 
lerbara” i enlighet med kulturmiljövårdens och stadsplaneringens 
instrumentalistiska behov av planeringsinstrument. Allt inom en 
funktionalistisk stadsplanering. Sådan kriteriebaserad precisering 
innebar samtidigt att flera fenomen i så väl tid som rum bortdefi
nierades. Vare sig järnålderns centralplatser eller de modernaste 
orterna diskuterades inom stadsarkeologin. Vidare togs ofta ut
gångspunkten i själva staden. Urbanisering måste studeras i ett 
längre och bredare perspektiv (Andersson 2002b; Anglert & Lin
deblad 2004). Vad som, vid olika tider, räknats som urbant kan
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inte alltid definieras i kvantitativa termer. Det har funnits platser 
som i juridiskt avseende räknats som städer men som knappast 
uppfyllt de topografiska kriterierna (tät, reglerad, bebyggelse) och 
det har funnits orter som uppfyllt de funktionella kriterierna men 
som saknat privilegier.

Att enbart beskriva staden som en summa av, mer eller mindre 
kvantifierbara, funktioner och kriterier förefaller otillräckligt. En 
sådan beskrivning diskriminerar landskapet, begränsar det geo
grafiska synfältet, stympar vår kronologi och utesluter stadens in
vånare från berättelsen.

Inom stadsarkeologisk forskning har urbaniseringen ofta upp
fattats som en handlingskedja som med nödvändighet leder fram 
mot staden, det vill säga en plats med juridisk särställning, med en 
reglerad och tät bebyggelse och med centrala ekonomiska funktio
ner. Kort sagt, en högmedeltida rådsstad. Synsättet har till exempel 
lett till att de äldsta skedena i en orts historia kommit att tolkas ut
ifrån vad den sedan kom att bli. Äldre arkeologiska lämningar tol
kades därför som en början på något. Det vill säga att man formu
lerade det som om syftet med de äldsta lämningarna faktiskt varit 
det som kom senare. Motsvarade inte de äldsta lämningarna bil
den av en utvecklad stad tolkades det ofta som ett ”preurbant” för
stadium, något som ännu inte funnit sin (senare) form. Uppfyllde 
inte en ort under sin existens de fastlagda kriterierna för den fullt 
utvecklade rådsstaden definierades den som regel som ett ”särfall” 
eller anomali i urbaniseringsprocessen. De äldsta skedena i en ur
ban orts historia behöver inte uppfattas som något givet orsaks
sammanhang som med nödvändighet leder fram till den staden. 
Urbanisering är egentligen mycket mer än enbart grundandet av 
städer. Staden som sådan är bara en delmängd i urbaniseringen.

Begreppet urbanisering kan naturligtvis ges en mängd olika 
definitioner (Anglert, denna volym). För det fortsatta resonemang
et är två huvudbestämningar väsentliga. Den första är en yttre be
skrivning: urbanisering handlar om koncentrering, skapande och 
upprätthållande av en ordnad struktur. Ur arkeologisk synvinkel 
har i första hand avsetts en ekonomisk och topografisk struktur 
oavsett socialt innehåll. Det innebär att det i denna bemärkelse 
även kan inbegripa centralplatser från förhistorisk tid. En andra 
definition av urbanisering är hämtad från sociologin och rör sprid
ningen av vissa vanor och sätt att leva. Det vill säga ett specifikt 
socialt innehåll; urbanism som livssätt (Wirth 1938).

Om man kombinerar dessa två definitioner blir, i ett arkeolo
giskt perspektiv, urbaniseringen en ny form av lokalitetsskapande 
i en ny rumslig och social strategi. Den uttryckte en ny diskurs
ordning, ett nytt sätt att förstå och förhålla sig till världen (Ang
lert m.fl. 2006). Det som sedan blir urbanismen kan kanske för
stås som en ny tillämpning av, och ett rumsligt uttryck för, nya
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styrkeförhållanden och maktrelationer. Dess fysiska utseende, 
dess morfologi, har varierat i en process som sträckt sig över lång 
tid (Anglert 1995). Urbaniseringen blir då, som visats av Anders 
Andrén (1985) olika vid skilda tidpunkter och varje urban ort ett 
resultat av specifika regionala förutsättningar och ingen stad är 
egentligen den andra lik. I detta perspektiv är exempelvis såväl 
den tidigmedeltida Sydskandinaviska bybildningen som ”det stads- 
lösa Norrland" en del av urbaniseringen som process (jfr Schmidt 
Sabo 2001; Grundberg 2002).

Sammanfattningsvis kan vi förstå urbanism dels som en slags 
koncentration av människor och verksamheter, deras inbördes 
ordning, utryck för, och förståelse av, denna ordning. Det gör det 
nödvändigt för oss att kunna hantera varierande kronologier, 
innebörder och avsikter.

UTMANINGARNA I UNDERIFRÅNPERSPEKTIVET
Varje stad, har utifrån sina funktioner, sin morfologi och sina so
ciala grupperingar, vid skilda tidpunkter skapat sina egna berät
telser. På något sätt är vi tvungna att hantera dessa individuella 
särdrag utan att förlora de gemensamma dragen ur sikte.

Denna text har fokus på underifrånperspektivet vilket innebär 
att det kanske framför allt är särdragen som kommer att diskute
ras och exemplifieras. Det är staden som livsrum som utgör stu
diefältet.

För att bättre förstå urbaniseringsprocessen och urbaniteten 
är det nödvändigt att betrakta staden som ett i första hand socialt 
fenomen som skapats och upprätthållits i samspelet mellan struk
tur och aktör (Hansen 2000:12). Staden kan inte förklaras enbart 
som ett resultat av yttre faktorer eller någon historisk lagbunden
het. Man kan heller inte förklara den som resultatet av enskilda, 
aldrig så maktfullkomliga, individers beslut. Som framhölls i in
ledningen har det urbana skapats genom olika beslut och övervä
ganden på olika social nivå. Beslutens räckvidd har varit olika be
roende på vilka resurser olika grupper haft.

Det innebär att det är stadens invånare som sätts i fokus. De är 
dessa historieberättelsers aktörer. Utgångspunkten utgörs av de 
avsiktliga och oavsiktliga materiella resultaten av dessa männis
kors handlande när man format sin fysiska och sociala miljö. Frek
vensen hos vissa handlingar, det vill säga de mesta vanliga, inne
bär att de i en kvantitativ bemärkelse kanske skapat flest materiel
la resultat. Ur den aspekten faller det sig lämpligt att börja med att 
studera vardagslivets mönster och rumsskapande. Utmaningen ut
görs av att omskapa detta förhållande till en kvalitativ aspekt, till 
en mentalitetshistoria om man så vill, över hur urbanismen skapa
des och formades som livsstil på skandinavisk botten.
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Detta kan knappast sägas vara ett ”nytt projekt”. Olika discipli
ner har under lång tid ägnat sig åt denna berättelse (Bangs & 
Ringö 2004). Dock har det varit mindre framträdande inom ar
keologin.

Vi skulle kunna förtydliga resonemanget genom att analytiskt 
klassificera en stad - eller vilket rum som helst - i fyra steg:

1. Fysiska förhållanden, det vill säga den fysisk-materiella om
givningen

2. Funktionella förhållanden, det som försiggår eller utgör an
vändningen av denna omgivning

3. Sociala och psykologiska förhållanden, allt det som rör män
niskan

4. Administrativa och ekonomiska förhållanden (muntligen, Vi
beke Dalgas, arkitekt, prof. em. 2006-05-24, se Andersson 
denna volym).

Det tydliggör - inte minst för oss själva - vad vi utgår ifrån (de fy
siska förhållandena), vad vi beskriver (de funktionella förhållande
na) och vart vi vill nå: de sociala och psykologiska förhållandena.

Att försök förstå urbanismen som livsstil innebär att flera käll- 
typer behöver vägas med och emot varandra. Var och en får de 
värderas utifrån sina egna förutsättningar för att sedan vävas sam
man i ett tvär- eller samvetenskapligt möte. Vi närmar oss de soci
ala och psykologiska förhållandena från skilda håll, material och 
traditioner. Förhoppningsvis kan den här boken utgöra inledning
en till dessa möten. För stadsarkeologin utgörs utmaningen av att 
”formulera” den handlande människan. Äldre arkeologisk praxis 
passiviserade implicit henne (Larsson 2000). En aktiv och hand
lande människa är nödvändig för att studera rums- och menings- 
skapande (se Feldmann & Svensson, denna volym). Dessa spörs
mål blir nästan med nödvändighet metodiska. Vi måste skapa käll
material som kan besvara sådana frågor och skapa temporalitet i 
de spår och lämningar vi arbetar med. I all sin enkelhet utgör det
ta en grund för att förhoppningsvis bli en intressantare partner i 
såväl tvärvetenskap som dagsaktuell stadsplaneringsdiskussion.

MÄNNISKAN OCH RUMMET
Det är kanske lätt att få en uppfattning om att arkeologin enbart 
är studiet av stratigrafi och föremål. Förvisso utgör sådana mate
riella spår och lämningar det huvudsakliga arbetsområdet, men 
arkeologin är ett humanistiskt ämne. Föremålskunskap, typolo
giska och stratigrafiska serier utgör inte mål utan är olika medel i 
projektet att studera människan, hennes villkor, handlande, soci
ala organisation och kulturella uttryckssätt genom tidens gång.

Kom närmare i 
drakdiset!
Tunga moln, myllrande 
gator.
Ett susande regn av 
själar.
Kaserngårdar.

(Tomas Tranströmer: 
Satellitögon)
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Arkeologen ska försöka identifiera mönster i materiella spår och 
lämningar och tolka dem. Gemensamt för olika arkeologiska för
klaringsmodeller är att lämningar sätts in i vidare sammanhang, 
ekologiska, kulturella eller ekonomiska. Vad som tillmätts störst 
betydelse har varierat beroende på de dagsaktuella teoretiska ut
gångspunkterna. Vi arbetar med materiella, rumsliga spår och 
lämningar. De har skapats av andra människor. För att undvika 
att fastna i en beskrivning av de observationer vi gjort och det 
källmaterial som vi skapat måste vi reflektera över grundfrågan 
varför människor handlat si eller så och hur detta blivit till spår 
och lämningar. Någon form av handlings- och samhällsteori är 
nödvändig för alla som studerar människor, mänsklig organisa
tion och det mänskliga handlandets natur. Det här är inte platsen 
för en fördjupning kring olika synsätt och deras konsekvenser 
men de influenser som är aktuella i det följande ska sammanfat
tas. Utgångspunkten är att det urbana landskapet - rum, artefak
ter och avfall - är det direkta eller indirekta resultatet av mänsk
ligt arbete. Det urbana landskapet är en aktiv formning av omgiv
ningen. Människor både agerar i förhållande till, och utrycker 
och återskapar sociala relationer genom, den fysiska omgivning
en. Rum kan inte definieras utan hänvisning till den sociala prak
tiken (Castells 1998:414). De får sin mening genom den mänskli
ga närvaron.

Tingens rumslighet, människors handling och vardagslivets 
mönster och betydelseproduktion kommer att diskuteras. Man 
kan kanske ställa sig frågan varför vardagslivet ska utgöra ut
gångspunkt för ytterligare berättelser om städer? Är inte varda
gen självklar?

Äldre stadsarkeologiska undersökningar fokuserade på en 
sfär av produktion (av varor så väl som av ideologi) som skapade 
en motsättning till det vardagliga som (implicit) fått omfatta re
produktion och konsumtion. Detta kom, likaledes implicit, att 
uppfattas som någonting passivt och av relativt mindre intresse. 
De, för historieberättelsen ”stora” händelserna har ägt rum någon 
annanstans än i vardagslivet (Jokinen 2003). Vardagslivet har 
framställts som något, mer eller mindre, statiskt. Man skapade en 
uppdelning mellan ”aktivt” och ”passivt”. I detta finns även en 
genusaspekt. Den ”aktiva historien” har varit den maskulina. Pas
siviseringen av vardagen har osynliggjort stadens kvinnor (jfr Jo
hansson 2004b). Inom arkeologin har detta förstärkts genom de 
metoder för dokumentation och källmaterialsskapande som an
vänts.

Studier av vardagslivet är studier av aktivitet. Och vice versa: 
studier av aktivitet (på den nivå vi som arkeologer rör oss på) är 
studier av vardagslivet. Vardagen är temporal, rumslig och utgör 
ett sätt att vara i världen. Dess temporalitet är i hög utsträckning
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präglad av rutin och upprepning, vilket väl för de flesta av oss 
kommit att uppfattas som något negativt, åtminstone när det rör 
sig om vår egen vardag. För arkeologiska undersökningar kan det 
dock vara av godo. Det vardagligas tids-rumsliga dimensioner 
kan betraktas som ett slags rytm (Jokinen 2003). Detta utgör en 
startpunkt för att förstå spår: vilka rytmer ser vi?

Vardagslivets rytm är uppbyggd av lokalisering och upprep
ning av handling, det vill säga vanor. Dessa behöver inte nödvän
digtvis förstås som begränsande. De är inte utan betydelser eller 
meningslösa. Även vanor förändras. På sätt och vis kan aldrig så 
stora förändringar egentligen bara börja i det vardagliga (Jokinen 
2003). Politiker kan träffas och träffa viktiga principbeslut kring 
den globala miljön, men för att de ska få någon effekt måste du 
och jag ändra våra mest vardagliga vanor. 1200-talets stormän 
må ha utfärdat stadsprivilegier men fanns det inte någon som var 
beredd att flytta till en given ort och skaffa sig nya vanor föll det 
tämligen platt.

Att försöka förstå övergripande processer, det må gälla urba
nisering, religionsskifte eller miljöförstöring, utifrån förändringar 
i ”vardagslivets strukturer” är att bredda aktörsperspektivet. Vi 
ser processerna som uppsättningar av specifika handlingsmöns
ter. I kontrast till att bara tillmäta kungens beslut betydelse tillde
lar vi fler människor ansvaret för att exempelvis en ort verkligen 
blev en stad. Vad som däremot i varje given situation kan beskri
vas som orsak och verkan kan variera. Påverkansgraderna är 
kopplade till styrkeförhållande (”makt”) och frågan vem som de
finierar betydelser, respektive om vardagliga handlingar fungerat 
i samklang med eller emot dessa definitioner.

Handlingars avsiktlighet, eller rättare sagt vår tolkning av 
dem, spelar därför en avgörande roll för vår förståelse av spår och 
lämningar. För att kunna tillskriva dem mening är det nödvän
digt att betrakta de bakomliggande handlingarna just som avsikt
liga och inte som resultatet av någon form av slumpmässigt bete
ende så som till exempel gjordes med kulturlager tidigare. Det 
finns alltid någon form av syfte, om än aldrig så preliminärt. 
Människan har på förhand föreställt sig någonting. Handlingar
na behöver dock inte i varje situation ha uppfattats, eller uttryckts, 
som målrationella i den handlande människans subjektiva me
ning. De kan förklaras som en form av kommunikativt handlan
de som syftar till inbördes förståelse inom en gemensam social or
ganisation (se Habermas 1990). Man använder samma sorts före
mål, man gör samma saker. Det vill säga att handlingar som för 
individen inte behöver vara uttalat rationella eller genomtänkta 
kan ingå i ett system som socialt meningsfulla. Vi kanske inte fun
derar så mycket kring huruvida det är ”målrationellt” eller inte 
att vi i Sverige tar av oss skorna när vi kommer inomhus. Att vi
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faktiskt sätter skorna när vi kommer hem till någon kommunice
rar emellertid att vi förstår - och delar - vissa föreställningar.

Handlingars mening ur den agerandes perspektiv är inte till
gängligt för (arkeologisk) observation. Vi kan inte intervjua perso
ner från 1100-talet. Det innebär att handlingarna måste tolkas 
och deras mening framstå först när handlingen avslutats. Hand
ling förstås genom dess materiella konsekvens. Det är arkeologens 
position som sentida uttolkare som gör att vi kan överblicka hand
lingens fysiska och rumsliga resultat. Därmed menar vi oss kunna 
efterrationalisera handlingars, antagna, avsikt. Det är vi som be
stämmer om de ingår i ett mönster vi kan uppfatta som rationellt.

Det är ju inte avsikterna eller handlingarna i sig själva vi på
träffar, utan kvarvarande och fragmenterade materiella rester av 
handlingar, allt ifrån föremål till slitage av en markyta. De hän
delser, stundom dramatiska, som utgör den politiska historien, är 
i sig själva sällan synliga i det arkeologiska materialet. Staden må 
få ny överhöghet, landet vara utan kung och herremännen mörda 
varandra, vardagen har haft sin egen rytm: man har lagat mat i 
samma slags kärl, skomakaren har fortsatt pligga skor och stake
tet har lagats. Vad som är synligt i det arkeologiska källmateria
let är handlingars resultat, att det materiella ordnats till ett nytt 
tillstånd (Cinthio 1984). Som arkeologer finner vi ju inte digerdö
den, själva pesten. Vad vi finner är dess verkan, i vårt fall i form 
av förändrad rumslig organisation som exempelvis mindre inten
sivt utnyttjade tomter. Med hjälp av den inledande stratigrafiska 
analysen kan vi konstatera att det mellan två tidpunkter gjorts en 
förändring av den rumsliga ordningen. Vi kan då återskapa sek
venser av olika rumsliga tillstånd, och konstatera förändring i lo
kalisering, distribution och ordning (av handling). Något har ta
gits bort eller slutat att användas, medan annat har tillkommit. 
Att sociala fenomen har rumsliga uttryck innebär att alla sådana 
rumsliga uttryck kan förstås som sociala fenomen. Alla sociala 
strukturer är rumsliga och alla sociala processer har, utöver en 
varaktighet genom tiden, en rumslig utbredning.

Ett omedelbart kunskapsteoretiskt problem för arkeologer är 
att vi utifrån materiella spår och lämningar efter handlingar för
söker skapa oss en bild av handlingsmönster vilka vi kan ge en 
funktion av norm. Om vi på plats efter plats kan konstatera att 
skorna står uppställda strax innanför ytterdörren kan vi anta att 
det utgör norm att vistas inomhus i strumplästen. Utifrån tolk
ningen av de eventuella mönstren återvänder vi sedan till enskild
heterna, handlingarna, och gör en bedömning av i vilken grad de 
varit avsiktliga eller inte, om de utgjort planerade projekt i förhål
lande till de, av oss, postulerade normerna.

Tolkningsförfarandet är i bästa fall växelverkande men inne
håller en inbyggd grund för cirkelresonemang. En tröst därvidlag
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är att det förefaller svårare att göra utsagor om människans all
männa villkor utifrån sådana slumpartade handlingar som det 
här tankeförfarandet till stora delar utesluter. (Vilket inte hindrar 
att man ibland påträffar spår efter uppenbart slumpartade hän
delser också.)

Ett annat arkeologiskt problem är att det förefaller vara en 
försvinnande liten del av mänsklig aktivitet som rent faktiskt av
sätter (nya) fysiska spår. Man kan sitta en hel dag på en trottoar
servering och studera hur människor rör sig, möts och interagerar 
utan att det, när dagen är slut, avsatt några spår i omgivningen. 
Däremot kan man konstatera att hela den omgivning som utgör 
handlingarnas scen och rekvisita är människoformad och i sig ut
gör en materiell lämning.

MILJÖ
Tid och rum kan delas in i en närmast oändlig mängd kombina
tioner. För att göra tid och rum meningsfyllda och för att kunna 
beskriva sociala mönster behöver vi definiera hur människor for
mat sin omgivning och vilka handlingar som har ägt dessa rum. 
Arkeologin har möjlighet att utgå från materiella spår och läm
ningar efter sådana handlingar, i vårt fall från lagerföljder, strati
grafin. En beskrivning av en stratigrafisk sekvens är ju i och för 
sig inte mycket mer än en beskrivning av lämningarnas ordnings
följd. För att dessa serier av lämningar ska kunna förstås och pre
senteras som olika sammanhang behövs någon form av övergri
pande men jämförbara begrepp.

Vid bearbetning av arkeologiska undersökningar har under 
senare tid termen miljö kommit att användas för att i någon mån 
skapa enhetlighet. En miljö är den genom aktiva handlingar for
made och omformade omgivningen. En miljö utgör spår och läm
ningar efter en inbördes ordning av människor och verksamhet. 
Det är en enhet av betydelsebärande rum och mönster för tillåten 
och otillåten rörelse i och mellan dem (Johansson Elervén 2000; 
Larsson 2001:30). Varje miljö är sammanhållen i rummet, ur
skiljbar från intilliggande respektive äldre och yngre enheter. De 
miljöer som definieras har en kronologisk begynnelsepunkt och 
ett slut. Därmed skapas även en brukstid, en varaktighet. En mil
jö är alltså, ur arkeologisk synvinkel, en konkret social situation 
under en viss tid. Miljöbegreppet utgör en periodisering som kan 
sägas vara en fortsättning både på så kallade ”land use diagrams” 
och fasindelningar.

Miljöerna ingår som delar av mera övergripande enheter, i så
väl rumsligt som socialt hänseende. Ett rum kan vara en del av en 
lägenhet, som är en del av ett hus som utgör en del av en tomt som 
i sin tur ingår i en stadsdel och så vidare. Miljö finns i olika skala:

Den vita solen rinner 
ut i smogen.
Ljuset dryper, det letar 
sig ner
till mina nedersta ögon 
som vilar
djupt under staden och
blickar uppåt
ser staden underifrån:
gator, husgrunder -
liknar flygbilder av en
stad i krig
fast tvärtom - ett
mullvadsfoto:
tysta fyrkanter i dova
färger.

(Tomas Tranströmer: 
Markgenomskådande)
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staden utgör en övergripande miljö som del i ett lokalt och regio
nalt sammanhang, liksom kvarterens indelning och utnyttjande, 
det enskilda hushållet, och slutligen, olika delar av hushållet. Oli
ka miljöer har olika socialt innehåll och betydelse beroende på 
vilka handlingar som äger rum och vem som utför dem. Det finns 
skillnader mellan exempelvis profana och kyrkliga residens, klos
ter, salubodar, hantverksplatser och hushåll. Miljöerna utgör so
ciala rum av rumslig praktik, representation och funktion. Ur ar
keologisk synvinkel utgör de dessutom en mängd tid-rum. Arkeo
login är detaljundersökning av hur olika miljöer är konstruerade 
och sammansatta samt hur de förutsätter varandra.

Genom att försöka rekonstruera miljöer kan exempelvis före- 
målsbestånd och byggnadsskick göras mera intressanta och mil
jöerna ”befolkas”. Det blir nödvändigt att tydliggöra ett använ- 
darsammanhang. Detta utgör utgångspunkt för jämförelser, både 
mellan samtida miljöer och över tid. Genom att ställa ett antal 
miljöer i en kronologisk serie har man ett verktyg för att på en de
taljerad nivå illustrera förändringar; den föränderliga sociala 
strukturen uttryckt genom konkret handling. Det dagliga, delvis 
rutinartade, livet, och dess betydelser, kan på så sätt utgöra 
grundnivån för en historieberättelse i flera nivåer.

Vi skiljer alltså på rum som utgör ett slags fysisk - geografisk 
bestämning och platser som utgör en handlingslokalitet (Franzén 
2004:53). Exempelvis är Göteborg och Stockholm olika rum som 
tycks kunna uppvisa både olika och likartade platser: det finns 
samma typ av snabbmatställen i båda. Nu för tiden har det även 
skapats rum utan plats och plats utan rum i form av den så kalla
de cyberrymden.

Som både medium för, och ett resultat av, mänsklig handling, 
definieras och omdefinieras rummet i det vardagliga. Rummen ut
gör inte någon passiv eller värdefri inramning: de utgör en sam
hällelig scens rekvisita som helt eller delvis instruerar dess aktö
rer. De är en social konstruktion, en skapad miljö av handling, 
restriktioner och rörelse. Rummet sammanför praktiker som är 
samtida (Castells 1998:415). Därmed blir det också politiskt, ett 
område för sociala konflikter, spänningar och motsättningar som 
en påtaglig arena för kontroll och som de synliga uttrycken för 
den bakomliggande väven av relationer som är den sociala struk
turen. En stor del av betydelseproduktionen pågår i det vardagli
ga. Det historiskt specifika, sociala, rummet utgör en naturlig ut
gångspunkt för arkeologiska analyser av sociala situationer och 
styrkeförhållanden (se t ex Larsson & Saunders 1996; Altenberg 
2003). Som kategori att ordna och förstå omvärlden är det rums
liga en del av de sociala, ekonomiska och ideologiska förutsätt
ningar som råder vid varje given tidpunkt. Vanor förändras. För
ändringar av plats och praktik sker i olika tempo och skala men
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är potentiellt av likvärdig betydelse för att förstå de sociala nät
verken i ett samhälle, förflutet så väl som samtida.

SOCIALA STRUKTURER OCH BETYDELSE
Platser skapas och omformas genom handling. Det görs dels kon
kret genom att man sätter upp staket, river ett hus eller anlägger 
en plantering, dels genom att tilldelas mening och betydelser ge
nom de handlingar som äger rum vid skilda tidpunkter. När vi till 
exempel flyttar in i ett hus eller en större lägenhet är det egentli
gen inte alldeles givet vilka rum vi kommer att använda som sov
rum, arbetsrum eller vardagsrum. Vi inreder rummen med olika 
rekvisita, sängen, soffan och skrivbordet och sedan agerar vi på 
olika sätt i samspel med dessa. Företrädesvis sover vi i sängen och 
inte på skrivbordet, varför rummet med sängen blir sovrummet 
och så vidare. Rummet måste därför tolkas och förstås i samband 
med handling. Detta kan vara enklare och svårare. Vi skiljer oli
ka handlingar åt genom att separera dem i tid och genom att bin
da dem till en plats. Hur detaljerat vi gör det är beroende på vad 
vi vill ha reda på, vilka handlingar vi är intresserade av och där
med vilka arkeologiska metoder vi tillämpar. För att kunna för
tydliga eventuella mönster i handlingar och göra generaliserande 
utsagor behöver de enskilda handlingarna (och enskilda stratigra- 
fiska objekten) lyftas till en ”högre” tolknings- och analysnivå. 
Det här behövs både metodiskt och teoretiskt. En lista över hand
lingar är lika ointressant som en lista på stratigrafiska enheter. En 
redogörelse som: ”Steg ut i hallen. Tog på ytterkläder. Gick ut. 
Cyklade till busshållsplatsen” osv, blir ju inte intressant förrän 
man funderar på varför vederbörande tog bussen (till jobbet).

En modell som på senare år vunnit allt större gehör inom his
torisk arkeologi, är olika versioner av den så kallade struktura- 
tionsteorin i Anthony Giddens version (1997 [1984]). Han mena
de att sociala strukturer uttrycks som kommunikation, som ett 
ständigt flöde av betydelser mellan handling och väven av normer, 
föreställningar och indelning av världen. Den sociala strukturen 
hålls samman och skapas genom handling snarare än att utgöra 
en form av utanförliggande ramverk. Den sociala strukturen ut
görs av samverkan mellan det materiella som formar ens hand
lingar, kropp och tänkande. Det som är tilltalande för arkeologen 
är att fokus läggs på den handlande människan och hennes soci
ala institutioner (jfr Gansum 1996). De senare utgörs av exempel
vis olika former av ”ritualer”, av upprepade, vardagliga och rutin
artade handlingar. Kort sagt av de vanor som utgör det mesta av 
den vardagliga praktikens fält.

Specifika sociala institutioner upprätthålls genom hur män
niskor agerar i specifika tidsutsnitt och platser. Dessa platser

Gick längs den 
antipoetiska muren. 
Die Mauer. Inte se 
över.
Den vill omge vårt 
vuxna liv 
i rutinstaden, 
rutinlandskapet.

(Tomas Tranströmer: 
Hommages)
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(om)skapas genom de betydelser som handlingarnas mening i för
hållande till strukturen ger dem. Betydelsen hos såväl rummet 
som handlingen ges alltså i samspelet dem emellan (Giddens 
1997:367). Olika typer av handling är lokaliserad till definierade 
platser under vissa tidsspann (Giddens 1997:112ff, 375). Man 
kan jämföra med exemplen kring vad som är sovrum respektive 
arbetsrum (chefen skulle bli sur om jag sov på kontoret och min 
sambo skulle bli lika sur om jag jobbade i sovrummet...). Sam
manfattningsvis betonas sambanden mellan handling och social 
organisation just genom platsens betydelse. Detta förhållande gäl
ler såväl specialiserad verksamhet, som ett skomakeri, som för det 
vardagliga livet, exempelvis när, var och hur vi äter kvällsmat. 
Hur sådana lokaliteter organiseras och distribueras utgör en del 
av social praxis och utgör vad vi, utifrån en arkeologisk synpunkt 
valt att kalla miljö. Social praktik är på en gång alltså både kon
kret, (i handling), individuell, (man inrättar exempelvis sitt hem 
på eget sätt) sammanhangsbunden, (våra hem är ändå förhållan
devis lika i jämförelse med ett Sydindiskt) och institutionaliserad, 
(vi upprepar handlingar på samma platser). Den sociala praktiken 
är dessutom föränderlig.

Föränderlig därför att olika sociala strukturer eller samhällen 
organiserar platser på skilda sätt. Det finns variationer mellan 
platsernas lokala ordning, eller med ett uttryck från geografen 
Torsten Hägerstrand, i ”budgeteringen av utrymmet” (Häger
strand 1991a:22). Till exempel förekommer inte uppdelningen i 
sovrum, arbetsrum och vardagsrum i alla sociala organisationer/ 
samhällen. Vikingarna hade inget behov av en TV-soffa och det är 
långt ifrån alla som i dagens värld ser sig föranledda att inrätta ett 
arbetsrum. Genom att betrakta lokaliseringen av (de flesta) hand
lingar och deras fysiska spår och lämningar som socialt menings
fulla kan de alltså i förlängningen användas för en tolkning av hur 
respektive samhälle varit strukturerat. Det finns skillnader mellan 
en stenåldersboplats och ett villaområde av idag, liksom det finns 
skillnader mellan dagens villaområden i Skåne och Kalifornien 
och mellan olika delar av samma stad. Man kan dessutom anta att 
arbetsrum i hemmet är vanligare i vissa stadsdelar än i andra.

Att råda över rummet, det vill säga att ha styrka att definiera 
dess betydelse, innebär en möjlighet att ordna, styra och gruppe
ra handling, och därmed människor. Ordning skapas och upp
rätthålls till stor del genom olika former av restriktioner och 
rumslig organisation kan belysa ett samhälles styrkeförhållan
den. Det är alltså först när vi arkeologer kan konstatera att orga
niseringen av ett antal miljöer ändrats som vi skapat en grund för 
att diskutera förändrade sociala och kulturella strukturer.

Hur vi sedan väljer att förstå sambanden mellan människa, 
struktur och styrkeförhållanden blir grundat i vår människosyn.
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Är människan som aktör en effekt av den sociala strukturen eller 
skapas denna enkom som en följd av handlande? (för en genom
gång av synsätt, se Callinicos 2000:396ff).

MONUMENTENS HEGEMONI
Stadsarkeologin var under lång tid inriktad mot att dokumentera 
byggnads- och andra påtagliga konstruktionslämningar. Det var 
vad som omvandlades till källmaterial. Ett källmaterial som hu
vudsakligen består av byggnadslämningar kan vara problema
tiskt. Utöver att ge en ofullständig bild av den skapade omgivning
en består problemet till stor del i att fysisk varaktighet, husen eller 
monumentens levnadstid, kommit att betraktas, och framställas i 
termer av kontinuitet. Mindre hänsyn har tagits till olika typer av 
funktionella brukstider och därmed förändringar. Vi har därmed 
lämnat de sociala situationerna, handlingsfälten och människan 
som aktör. Men, för att inte skapa en falsk dikotomi får det under
strykas att vi inte ska tänka i termer av ett ”antingen-eller” utan i 
ett ”både-och”. Monumenten är en del av staden.

Om vi vill skriva en historia med utgångspunkt i människors 
handlande är det nödvändigt att försöka diskutera förändring 
även i termer av betydelseinnehåll eftersom handlingars betydelse 
ges i samspel med rumsliga och fysiska ramar av olika varaktig
het. Byggnader med lång varaktighet behöver alltså inte nödvän
digtvis uppfattas som statiska funktioner eller som kontinuerliga 
betydelser. Saker och ting ges andra funktioner, användningsom
råden och betydelser genom tiden. En byggnad kan ha haft flera 
funktioner under sin existens, omgivande rum och handlingar 
kan ha förändrats. Byggnadens betydelseinnehåll, i förhållande 
till handling och social struktur, har därmed varierat. Man bör 
alltså, så långt spår, lämningar och bevaringsförhållande medger, 
försöka att hålla isär fysisk varaktighet, funktionella livstider och 
varierande betydelseinnehåll. Det vill säga att det är nödvändigt 
att byggnaderna/lämningarna kopplas till fler handlingar än bara 
uppförandet.

Låt oss anta att vi vid en undersökning konstaterar förändra
de dispositioner i organisationen av en tomt, man kanske flyttar 
kålgården och avskrädesgropar, medan en (eller flera) byggnader 
står kvar. Det kan ju tyckas vara ett klart fall av kontinuitet, och 
traditionellt har det också uttryckts så inom arkeologin: de vanli
ga fasplanerna och kronologiska indelningarna redovisar i regel 
när byggnader försvinner eller tillkommer. Dessa fasplaner är en 
smula stela genom att de begränsas till att visa en form av fysiskt 
landskap eller en ordning av materia som till stor del utelämnat 
handlings- och betydelselandskapen. Förändringarna har ju inne
burit att man rört sig på andra sätt. Till detta har det funnits en

Medeltida borg, 
främmande stad, kalla 
sfinx,
tomma arenor

(Tomas Tranströmer: 
Haikudikter)
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anledning. En lång fysisk varaktighet hos exempelvis huskroppar
na behöver inte vara det samma som en stabil situation, för om nu 
byggnaden i exemplet får en annan användning och betydelse ge
nom att man börjar röra sig och handla på ett annat sätt inom 
tomten har ju miljön förändrats. Något som torde ha avsatt spår.

Följdfrågorna i det anförda exemplet blir naturligtvis många. 
Varför står byggnaden kvar? Var det topografiskt praktiskt eller 
ekonomiskt försvarbart eller fanns det några andra typer av res
triktioner? Kan man säga att något i sig omfattar både (fysisk) 
kontinuitet och förändring (av betydelse)? Svaret på frågan är väl 
jakande eftersom vi i många städer har långlivade rumsliga möns
ter. Som exempel kan lyftas fram stadens placering och dess gatu
nät. Gatunäten har dock inte samma betydelser idag som de hade 
på 1800-talet, 1600-talet eller 1100-talet. De leder till platser 
vars betydelser skiftat. Sedan Domkyrkan i Lund byggdes har 
hundratusentals olika handlingar ägt rum runt om i staden med
an Domkyrkan ligger kvar där den är. Trots mängder av om- och 
tillbyggnader utgör den förvisso, i en bemärkelse, en övergripan
de form av kontinuitet. Man kan med Jerker Söderlinds ord tala 
om att det finns en låsning till plats och en existens under lång tid 
(Söderlind 1998:20). Sannolikt uppfattas dock inte Domkyrkan 
på samma sätt i dag som den gjordes på 1200-talet eller 1580-ta- 
let. Kontinuiteten utgörs alltså främst av kyrkans fysiska varak
tighet medan dess betydelse förändrats (vilket i och för sig under
stryks just genom om- och tillbyggnaderna). Domkyrkans, Tor
gets, tomtgränsernas eller gatunätets betydelse har varierat. 
Staden har inte samma mening som när den en gång grundades. 
Vilka verktyg har vi för att hantera sådana glidande övergångar 
och för att åtminstone försöka diskutera betydelser?

STYRKEFÖRHÅLLANDEN
Ett samhälles varaktigaste monument, det må gälla kyrkor, järn
vägsstationer, polishus eller skatteskrapor beroende på var i tiden 
vi befinner oss, har otvivelaktigt konstruerats för att genom legi
timering, gränsdragning och internalisering uttrycka en viss ord
ning, det är deras ideologiska funktion. De utgör en investering i 
rådande värderingar. All form av skapad omgivning utgör någon 
form av investering och fixering av värden. Längden av dess fysis
ka varaktighet kan ses som en måttstock för hur stora värden som 
investerats vid en viss tid (Schmidt Sabo 2001:59). Man bör dock 
försöka undvika att betrakta monumenten som en passiv åter
spegling av enkelriktade styrkerelationer och maktförhållanden 
eller som exklusiv informationskälla om värderingar, det vill säga 
som framgångsrika i förhållande till sina ideologiska syften. Det 
utesluter de flesta av stadens invånare från berättelsen.

Att rita av en pyramid 
dr ju relativt enkelt, att 
rita av en dromedar är 
däremot svårt.

(Stig Claesson 
1999:145)
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Att försöka förstå en social organisation, ett samhälle, är att för
stå dess styrkeförhållanden. Ett samhälles styrkeförhållanden är 
emellertid ingenting entydigt, det är inget ting. Makten kan inte 
läggas i en fyndlåda och stoppas i en monter. Makten är ”relatio- 
nell” och är något som återverkar på människors liv genom deras 
sociala praktiker och handlingar (Foucault 1980:117ff; 1987:36). 
Det vill säga att makt behöver inte förstås som ett eget väsen eller 
som något som påtrycks ”uppifrån”. Styrkeförhållanden ingår i 
den sociala strukturen och skapas även de genom handling. Makt 
är handlingar som påverkar andras handling. Eller åtminstone 
försöker. Styrkeförhållanden märks i huvudsak genom sin verkan, 
exempelvis genom att råda över miljöers rumsliga organisering. 
Styrkeförhållanden kan uttryckas genom restriktioner, påbud el
ler genom uppförandet av iögonenfallande monument.

I äldre städer kunde styrkeförhållandena exempelvis uttryckas 
genom att överheten uppförde omfattande byggnadsverk, kyrkor, 
borgar eller kloster. I det nutida urbana rummet kan styrkeförhål
landena ibland avläsas på omvänt håll. Masterna för mobiltele
fonnätet tycks företrädesvis sättas upp på kommunala fastigheter 
och i bostadsområden med ”maktlösa” invånare: ju ”finare” om
råde desto färre antenner.

I det skapade, levda och omtvistade landskapet investeras allt
så ekonomisk och politisk styrka samt nödvändigt kulturellt kapi
tal. Styrkeförhållandena kan bara studeras och formuleras med 
utgångspunkt i att det finns minst två, sammanhängande, sidor. 
De gjorda investeringarna internaliseras eller utmanas och ifråga
sätts i ett komplext system av interaktion snarare än att bara 
fungera som ”envägspåverkan” uppifrån och ned. Det är nödvän
digt att de som blir utsatta för makt identifieras och förstås som 
handlande subjekt vilka dessutom måste tillskrivas ett brett fält 
av reaktionsmöjligheter (Foucault 2002:340). Det gör det nöd
vändigt att diskutera - och arkeologiskt identifiera - alla stadens 
invånare - dess historiska subjekt - som sociala aktörer. Rika och 
fattiga, köpmän och lönearbetare, män och kvinnor, vuxna och 
barn och så vidare. Alla har de mer eller mindre medvetet hand
lat i enlighet med eller mot andras handlingar. Barn mot vuxna, 
kvinnor mot män, rika mot fattiga, slaktare mot bagare.

Frågan för arkeologen är huruvida de monument som vi hu
vudsakligen sysslat med i alla lägen använts eller uppfattats på 
samma sätt, och i vilken omfattning de verkligen påverkat männis
kors handlande och rörelse i avsedd riktning. Människor kan ha 
agerat på helt andra sätt och gett rummet nya betydelser. Sker det 
senare agerandet med någon form av reflektion kan man tala om 
motmakt” (Foucault 1988:30f). Eftersom monumenten otvivel

aktigt funnits där, har även dessa andra handlingar ägt rum i rela
tion till dessa manifesta fysiska uttryck. Det är svårt att föreställa
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sig något annat, domkyrkan, gatunätet eller tomtindelningar låter 
sig inte ignoreras när man rör sig genom staden. Däremot kan de 
ha uppfattats och benämnts olika. Samspelet mellan makt och 
motmakt, styrkeförhållanden, är mycket komplext. Uppenbarli
gen har de andliga och världsliga eliterna genom tiderna funnit 
det värt att investera i uppförandet av monument både som ut
tryck för sig själva och som försök till påverkan. Vad vi egentligen 
inte riktigt vet är huruvida detta fungerat eller ej. Det har faktiskt 
undersökts i ringa grad. De olika grupperna av invånare i staden 
har ju kunnat agera på helt andra sätt än vad överheten velat och 
tillskrivit rummen andra innebörder.

Utöver fysisk varaktighet utgör en definition av monument att 
det bör vara offentligt eller publikt och fungera som en gemensam 
referenspunkt (Magnusson Staaff m fl 1995:36). Möjligen rym
mer även detta en allt för stor betoning av en viss typ av varaktig
het och fysiska uttryck: de genom metoden skapade sådana. Man 
kan, genom den sociala strukturens delade, kommunikativa för
ståelse, tänka sig gemensamma referenspunkter som inte är synli
ga (för alla). Socialt handlande innebär att följa normer. Normer 
är förväntningar. Staden skapar regler och förväntningssystem 
som skiljer sig från andra (Habermas 1994:79). Det kan inom en 
grupp finnas en uppfattning om var och hur ett vedupplag, en 
gödselstack placeras eller hur en husfasad skall utformas på ”gott 
köpstadsvis” (Larsson 2006). Lokaliseringen utgör då en outtalat 
överenskommen referenspunkt utan att nödvändigtvis vara synlig 
för alla inom gruppen. Det utgör en social institution inom ett ge
mensamt handlingsmönster. De lokala rörelsemönstren, trajekto- 
rierna, mellan dessa lokaliteter, utgör skelettet i den rumsliga syn
taxen.

De flesta former av avgränsningar, restriktioner och regionali- 
serade lokaliteter kan alltså, i en bemärkelse, förstås som monu
ment: de besitter fysiskt varaktighet, är funktionella och betydel
sebärande inom en gemensam struktur. Detta är en vidgning och 
en upplösning av begreppet, eftersom alla fysiska uttryck med en 
”varaktig yta”, även lager och nedgrävningar, kan betraktas som 
en form av avsiktlig (rums)konstruktion (Larsson 2000:101ff). 
Detta skapar en annan värderingslinje mellan kategorier av mate
riella uttryck för sociala strukturer än vad som tidigare var aktu
ellt inom stadsarkeologin. Värdet hos så kallade latenta ideologis
ka uttryck ökas genom att lokaliserade, rutinartade, handlingar 
betraktas som sociala institutioner. En social struktur finns i alla 
handlingar som reproducerar eller utmanar den. Vardagens bety
delseproduktion är väsentlig för upprätthållandet av en social 
ordning som i sig kan ifrågasättas. Som historikern Eva Österberg 
uttryckt det är människans levnadsvillkor ”... en fråga inte endast 
om materiella resurser och sociala organisationsformer, utan lika

61



mycket om normer och värderingar så som de kommer till uttryck 
i daglig verksamhet” (Österberg 1995:172).

Kort sagt är alla rum ”ideologiska” och även minsta mellan
rum betydelsefullt i en eller annan form för att förstå ett samhäl
le. Arkeologiskt kan detta hanteras och uttryckas genom att man 
bygger den kronologiska in- och uppdelningen på mer än bara 
förändringar i de påtagliga, och ideologiskt manifesta, byggnads- 
lämningarna och även tar in spåren efter de vardagliga handling
ar som utgjort sociala institutioner.

Det är alltså egentligen inte förrän vi kan klarlägga eller argu
mentera för att rörelsemönster och dagliga praktiker verkligen för
ändrats på flera sociala nivåer - grundat på detaljerad stratigrafisk 
data - som vi kan diskutera strukturella förändringar i styrkeför
hållanden. Det vill säga lyfta upp förändringar i vardagens vanor 
till en ”kvalitativ” analysnivå. En arkeologisk berättelse enbart 
byggd på de maktens uttryck som under lång tid var stads- och 
medeltidsarkeologins dominerande intresseområde blir därför ofull
ständig. Detta är ledsamt eftersom vi faktiskt har metodiska och 
teoretiska verktyg inom räckhåll. Om våra analyser inskränks till 
att konstatera ”maktens närvaro” kommer vi bara att reproducera 
de hierarkiska mönster som dåtidens sociala eliter önskade presen
tera. Vi sanktionerar då en ”herraväldeslegitimering” (Habermas 
1994:78). I värsta fall kan avsaknad av kritisk analys innebära att 
man slutar med att legitimera motsvarande mönster i nuet och arke
ologin blir en producent av falskt medvetande om rummet.

Exemplen illustrerar nödvändigheten av att man analyserar 
övergripande mönster, monument, gatunät och skapade mötes
platser i samspel med den vardagliga nivån och dess betydelseska- 
pande. Saker och ting är bara föränderliga eller stabila i relation 
till någonting annat. Domkyrkan som studieobjekt är i sig i hög
sta grad föränderlig, synligt genom om- och tillbyggnader, men i 
en annan, fysisk, mening kontinuerlig i relation till omgivningens 
förändring. Uttrycken för fåtalets formuleringshegemoni - monu
ment och skrift - måste relateras till flertalets uttryck och skapa
de omgivning. Avsiktliga spår efter handling måste.sättas i rela
tion till oavsiktliga lämningar efter uttryck.

REKONSTRUKTION
Förståelse av mänsklig handling är till stora delar mer eller min
dre självklarheter när vi betraktar vår samtid. En trottoarserve
ring är lätt att förstå genom de handlingar som skapat de materi
ella förutsättningarna: utställande av bord och stolar på en trot
toar och genom Interaktionen i form av servering, beställning och 
drickande av kaffe. Mycket av det här tar vi för givet genom vår 
erfarenhet eller ”vardagsvetande”.
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Vår förhoppning är att utifrån stratigrafisk analys och tolkning 
av rumsskapande kunna få en inblick i olika tiders värderingar. 
Arkeologin bör kanske inledningsvis kartera de mest vanliga av 
interaktioner, vi kanske bör starta på gränsen till det självklara.

För att nå målet att förstå och beskriva handling i det förflutna 
som social interaktion behöver vi som arkeologer noggrant definie
ra, undersöka och beskriva hur människan format - och omformat 
- sin omgivning och vad som kan och inte kan ha ägt rum i den
samma. Diskussionen kring sociala rum har, inom arkeologin, na
turligt nog, ofta rört frågor kring byggnader och arkitektur. Även 
de obebyggda ytorna måste tas med i diskussionen eftersom de är 
skapade och planerade tillsammans med byggnaderna (se Linde
blad, denna volym). De utgör olika former av ”regionaliserade” lo
kaliteter och har skapat olika former av rörelsemönster. Spår och 
lämningar måste ges en detaljerad positionsbestämning rumsligt, 
kronologiskt och socialt. Det är därför vi behöver använda meto
der som ger oss möjlighet att kunna diskutera så många handling
ar som möjligt och för att beskriva var de ägt rum. Ju fler lokalite
ter vi kan fånga desto bättre. Eftersom lokalisering är en i högsta 
grad social konstruktion, som dessutom frambringar social struk
tur, blir även det minsta ”mellanrum” av betydelse.

Tydligheten i rekonstruktion och förståelse av rum är förknip
pad med hur pass detaljerade undersöknings- och dokumenta
tionsmetoder vi använder. Mindre detaljerade metoder ger betyd
ligt grovmaskigare rumsrekonstruktioner och antalet identifiera
de lokaliteter blir färre. De kan därför inte tydliggöra samma 
mängd av förändringar eller handlingar. Stadsarkeologins intres
se för byggnader, i vid betydelse, innebar att de betraktades som 
”viktigast” och i besittning av högst utsagovärde om det förflut
na. Naturligtvis har hus och monument varit viktiga, annars hade 
de inte uppförts, men förfarandet innebar i praktiken att man fick 
svårt att formulera betydelsen hos andra uttryck, som kanske inte 
varit lika tydliga eller som inte funnits kvar i samma utsträck
ning. Man lyckades i ringa grad tillskriva det som faktiskt utgör 
den absoluta majoriteten av fysiska spår och lämningar, nämligen 
kulturlager, ett självständigt uttryck - eller ens någon viktighet i 
sig själv. Hur man betraktat och metodiskt hanterat kulturlagren 
har rimligtvis påverkat förståelsen av staden. Som exempel på vil
ka konsekvenser det haft kan anföras att vid en arkeologisk un
dersökning på Stortorget i Lund 1998 kunde det dokumenteras ca 
200 stratigrafiska enheter. Dessa kunde delas upp i 58 olika för
ändringar under perioden ca 1000-1350. Detta kan jämföras 
med att vid en intilliggande undersökning 1954, vilken omfattade 
en ca 20 gånger så stor yta, genom sina metoder skapat ett käll
material som delades upp i 4-6 förändringar för samma tidsperi
od (Christophersen 1980:59ff). Det äldre källmaterialet skapade
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alltså en mera statiskt bild av det medeltida torgområdet, gällan
de fysisk varaktighet, funktion och möjligt betydelseinnehåll. 
Detta har återverkat på vår förståelse av den medeltida männis
kan och staden. Båda har framställts som mer eller mindre statis
ka. ”Handlingsutrymmet” gjordes i det äldre källmaterialet be
gränsat. För att fånga mänsklig handlings rumsliga natur är allt
så somliga metoder bättre än andra.

Nu ska vi inte låta lura oss själva av våra metoder: tolkningen 
av avsedda funktioner är inte nödvändigtvis samma sak som fak
tisk brukning. Även detaljerade metoder behöver inriktas mot att 
exempelvis tydliggöra rörelsemönster mellan lokaliteter. Gör man 
inte det kommer presentationen att bestå av ett antal konstruktio
ner, huskroppar, brunnar, avskrädesgropar och latriner, och en 
yta”tom” på socialt innehåll.

BETYDELSEN AV VEM, VAR OCH NÄR
Landskap - stora som små - ges mening genom mänsklig närva
ro. Innebörd tillskrivs av olika aktörer (och deras handling). Det 
finns olika sätt att ”råda över rummet”. I det föregående diskute
rades hur uppförandet av olika typer av monument var ett avsikt
ligt sätt att in- och tillskriva innebörd.

Man kan, mer eller mindre, i Henri Lefebvres efterföljd, grovt 
dela upp rum i tre analytiska kategorier för hur de konstitueras. 
Det rör sig inte om några uteslutande kategorier. Tvärtom. De är 
i allra högsta grad överlappande och återfinns i varje stad vi väl
jer att studera. Som arkeologer kan vi laborera med ett definierat 
rum, ett praktiskt rum och ett upplevt rum (omtolkningar efter 
Merrifield 2000:179).

Det definierade rummet är det ideologiskt manifesta. Det har 
konceptualiserats av någon, det må vara det högre prästerskapet 
under medeltiden, fortifikationsforvaltningen eller dagens stads
planerare. Moderna industriområden eller ”företagsbyar” är ett 
exempel på detta. Hur det definierade rummet konstitueras och 
representeras är en del av de styrkeförhållanden som gäller. Vem 
kan bestämma betydelseinnehållet?

Det praktiska rummet är det levda, som utgör det vardagliga 
och som får sin mening genom de rutinartade handlingarna. De 
kan medverka, motverka eller ligga vid sidan av de definierade 
rummen. Det praktiska rummet är det sociala: det ges sin form ge
nom handling och praktik och får sin struktur genom representa
tioner. Om vi skapar vanor och rörelsemönster som exempelvis tar 
oss till arbetsplatsen i industriområdet finns det överlapp mellan 
definierat och praktiskt rum. När det inte sitter någon i solen på, de 
av stadsplanerarna skapade, piazzorna i centrum av småorterna, 
har det skapats handling som motverkar konceptualiseringen.

Det tidigaste förbud jag 
erinrar mig från 
barndomen var ett 
rumsligt: det gällde 
gårdsplatsen jag lekte 
på och som jag inte fick 
lämna.

(Elias Canetti 
1979:303).
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Praktiska rum som ligger vid sidan av de definierade torde vara 
hur man disponerar sitt eget hem.

Det upplevda rummet är tämligen undflyende. Det frambringas 
i mötet mellan definierat och praktiskt rum och individens tankar 
och känslor. Det rör sig alltså om ett mentalt rum. Vi kan tycka om 
en plats oavsett hur den ser ut eller med vilken avsikt den har ska
pats om det är där vi blev förälskade. En aldrig så behaglig lokali
tet kan bli hemsk om vi drabbats av något obehagligt just där.

Som tidigare nämndes har arkeologin huvudsakligen arbetat 
med den första kategorin, det som har en tydlig avsändare. Att 
försöka studera relationen mellan definierade och praktiska rum 
ger en bredare insikt i de sociala (spännings)förhållandena. Vad 
som verkligen vore ”arkeologi underifrån” är människans upple
velser av olika rum. Arkeologens möjligheter till dylika fenome- 
nologiska övningar är dock, i ärlighetens namn, begränsade. Vad 
som är viktigt att ha i minnet är att arkeologen/uttolkaren genom 
handlingen tolkning i sin tur tar makten över rummet. Vi katego- 
riserar. De som skapade de praktiska rummen har ingen möjlig
het att komma till tals. Detta ska nu inte hindra oss från att tol
ka, snarare fungera som självinsikt.

Beroende av vilket perspektiv vi intar och vilka grupper av 
människor vi är intresserade av, förändras den innebörd vi kan in
skriva i platsen. Samma rum kan nyttjas av olika människor. De
finitionen av ett rums storlek och betydelse är i allra högsta grad 
beroende på betraktarens frågeställning och skalan på undersök
ningen. Vi kan studera ett rum som sådant, det vill säga som de
finierat eller praktiskt, eller som del i någonting annat. Staden i 
sig själv är invävd i ett större landskap. Vi kan välja att beskriva 
en tomt som ett eget rum, en miljö. Vi kan också beskriva tomten 
som en station i ett nätverk eller flöde av rörelse där staden utgör 
helheten. Frågan kompliceras om vi väljer att studera rörelse
mönster inom tomten. Då kan dess delar, dess lokaliteter, i sin tur 
beskrivas som stationer av ”praktiska rum”.

Sådana skalförändringar är nödvändiga för att sätta handling
ar, spår och lämningar i flerfaldiga sammanhang. De olika nivå
erna visar spår efter olika aktörer. Individen skymtar förbi i den 
minsta skalans lämningar efter konkreta handlingar i det praktis
ka rummet som att gräva en ränna. Grupper av människor om
formar rumsliga dispositioner i både definierade och praktiska 
rum, medan de i den stora skalan utgörs av hela samhällen. De
taljnivån uppvisar stabilitet hos rutiner och social praktik, medan 
variationer blir tydliga först vid jämförelser i tid och rum, vilket 
också är ett slags skalförändring till ett grupperspektiv.

I det föregående har i huvudsak samhällens övergripande styr
keförhållande diskuterats. I ett generellt perspektiv sätts då rela
tionen mellan definierade och praktiska rum i fokus. Detta kan
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detaljeras genom exempelvis anläggandet av genusperspektiv och 
relationen mellan praktiska rum. Vi kan också söka lokalisera 
rum mellan de praktiska och de definierade i syfte att undersöka 
föränderlighet och rörlighet. Är vi intresserade av att studera ut- 
anförskap behöver vi definiera vad som varit periferier och så vi
dare. Dessa resonemang förs bättre av Birgitta Svensson och Bea
te Feldmann längre fram i denna volym.

Olika rum kan finnas och har funnits på samma plats, bero
ende på social miljö och vilka aktörerna är. Olika grupper ger 
samma (fysiska) rum olika innebörd. Att de sociala rummen är 
överlappande kan vara svårt att särskilja arkeologiskt. För sam
tidsstudier är de olika versionerna av Pierre Bourdieus (och hans 
efterföljares) habitusmodeller mer eller mindre tillämpliga. De är 
i korthet något som skapar inbördes förståelse och gemensamma 
praktiker inom en social grupp eller klass, i synnerhet när dess 
arena överlappar andras. (Det påminner en smula om den gamla 
mängdläran, bekant för de som skulle lära sig räkna under 1960- 
och början av 1970-talet.)

Distinktioner upprätthålls på olika sätt: det vi med en sam
manfattning kan kalla ”smak”, det vill säga uttryckta preferenser 
rörande klädstil, inredning, gastronomi, konsumtion av kultur 
samt gester och tal. Av sådana distinktioner är det inte mycket 
som kommer att finnas kvar och kunna omvandlas till arkeolo
giskt källmaterial annat än fynden.

TINGEN OCH TIDEN
Ett grundantagande för arkeologin är att ting är meningsbärande 
kulturella och sociala uttryck, att de är meningsfyllda. Vi vill gärna 
se dem som en avsikt i materiell form. Detta gäller för såväl mindre 
föremål som för byggnader och, i enlighet med det hittills förda re
sonemanget, de rum som människor skapat. Som arkeologer försö
ker vi skapa temporalitet genom att författa en form av biografiska 
berättelser över människors handlande, hennes ting och dess me
ning. Målet är att utifrån de fysiska spåren och lämningarna förstå 
och beskriva även sådant som inte lämnat några spår, som det 
mänskliga livets organisationsformer. Detta är nu inte så lätt som 
det låter. Det finns en hel uppsjö kunskapsteoretiska problem att 
bena ut innan spaden sätts i marken. De kunskapsteoretiska proble
men kan variera något allt efter vilket slags arkeologi man ägnar sig 
åt, det vill säga vad det är för spår och lämningar som undersöks. 
Det finns förståeligt nog olika problem att hantera beroende på om 
man undersöker en egyptisk gravkammare, ett sjunket fartyg eller 
en sönderplöjd boplats från yngre bronsålder. En gravkammare har 
en tydlig avsändare, ett sjunket fartyg representerar ett fruset ögon
blick medan en boplats utgör blandade tider och rum.

Ikonerna lades i jorden 
med ansiktet uppåt 
och jorden trampades 
till
av hjul och skor, av 
tusen steg, 
av tiotusen tvivlares 
tunga steg.

(Tomas Tranströmer: 
Många steg)
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Ett slags paradox inom stadsarkeologin är att när vi öppnar ett 
schakt framträder kulturlagren och deras fynd som stelnade till
stånd. För att som arkeologer kunna diskutera betydelser hos 
tingen behöver vi hantera eventuella skillnader mellan tingets fy
siska varaktighet, dess funktionella livstid och dess betydelsein
nehåll. En påträffad keramikskärva av ett kokkärl som tillverkats 
på 1200-talet har ju en varaktighet om 700 år; skärvan finns fort
farande kvar. Dess funktionella livstid - som kokkärl - var kor
tare, krukan gick uppenbarligen sönder. Dess betydelseinnehåll 
har skiftat. Som kokkärl har den ingått i sådana sammanhang 
som hör matlagning till, det vill säga sådant som föreställningar 
kring vad som är tillåten mat och hur denna ska tillagas. Någon 
form av uppfattning kring ”mormors köttbullar” har nog alltid 
funnits. Det vill säga det är sådant som kan fungera som distink
tion mellan olika grupper av människor. Som trasig har krukan 
kanske närmast utgjort ett irritationsmoment och kommit att re
latera till föreställningar om vad som är rent och orent och hur 
man agerar i förhållande till sådant. Numera är skärvan ett arke
ologiskt fynd och kan tillskrivas en betydelse som källa till det 
förflutna.

Betydelserna finns i regel inte enbart i tingens material (även 
om detta naturligtvis spelar stor roll). Mening och budskap ska
pas nästan alltid i relation till någonting annat. Betydelse ges dels 
i samspelet mellan människa och ting, dels i relationen mellan 
tingen, i deras distribution. Man skulle kunna uttrycka det som 
att tingens mening antagligen ges i ”mellanrummen” (i överförd 
mening). Exempelvis är ett matsalsmöblemang till stor del ett så
dant just genom att vara placerat i matsalen. Utställt i trädgården 
bfir det i stället ovanligt flotta trädgårdsmöbler.

Att kunna diskutera föremålens betydelser kräver en analys i 
tre steg, tre arkeologiska sammanhang eller kontexter. Inled
ningsvis måste det ges en geografisk bestämning och knytas till 
ett fysiskt landskap. Sedan vill vi veta om föremålet påträffats på 
en åker eller i en by, i sovrummet eller i lagården. Detta utgör 
fyndsammanhanget, depositionen. Föremålet måste sedan åter
kopplas till "handlingslandskapet”, det sociala rummet. För det
ta behöver vi klarlägga mönster av ordning. Det vill säga hur har 
föremålet använts och hur nära sitt ursprungliga användarsam- 
manhang ligger depositionen? Samma typ av föremål har en bety
delse i sovrummet och en annan i lagården. Är krukan en potta 
eller ett mjölkkärl? Föremålets samspel med handling skapar 
dessutom utrymmet som en social lokalitet. Mindre krångligt ut
tryckt: har föremålet varit ”praktiskt” eller har det också kunnat 
fungera som social markör? Det vill säga är skillnaderna i kok
kärlens former mellan två miljöer praktiskt eller kulturellt beting
ade? Betydelsen finns inte bara i det enskilda föremålet utan i dess
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läge, i tid och rum, och dess relation till andra föremål (i vid be
tydelse) och handlingsmönster.

Förståelsen förutsätter att vi kan utreda oss fram till föremålets 
ursprungliga användningslokal. Är det omlagrat i ett eller flera 
steg ökar svårigheterna att tillskriva det betydelser, eller rättare 
sagt, mängden betydelser längs föremålets biografi, ökar mångfalt. 
Den arkeologiska idealsituationen utgörs av ”katastrofen”: det 
sjunkna skeppet eller vulkanutbrottet som lämnar allt i läge. Stads- 
arkeologin kan däremot liknas vid ett gigantiskt tredimensionellt 
pussel med synliga och osynliga bitar bestående av dels de imma
teriella betydelserna, dels alla de fysiska relationerna av hundra
tals- och tusentals stratigrafiska enheter som var och en innehåller 
ett stort antal föremål av varierande ålder och omlagringsgrad.

I stadsarkeologins barndom utgick man allt som oftast ifrån 
att fynden direkt avspeglade aktiviteter på den plats och det tid
rum vari de påträffades. En ökad metodisk noggrannhet har i 
motsvarande grad förtydligat att så inte alltid är fallet. En stor del 
av de handlingar i det förflutna som vi vill studera har inneburit 
att de flesta föremålen kommit att förflyttas och omlagras i en el
ler annan form. Att reda ut hur detta gått till på varje undersök
ningsplats är ett tidsödande och tålamodsprövande arbete, som 
det bara är allt för lätt att prioritera bort (av ekonomiska orsa
ker). Stadsarkeologins fyndrikedom utgör både en välsignelse och 
en förbannelse.

Vi måste trots allt alltså skapa eller rekonstruera olika former 
av ”mellanrum” för att kunna uttala oss om delarnas betydelse 
och mening. Betydelser ges i relation till och genom handlingar. 
Normer och restriktioner bildar referens för handling. Förskjut
ningar i referenssystemen ger förändrade handlingsmönster, vilket 
så småningom blir avläsningsbart i en stratigrafisk sekvens eller 
genom förändring av en fyndkategoris spridning. Vi jobbar så att 
säga baklänges: utifrån förändringar i distribution och stratigrafi 
försöker vi komma åt ändring i bakomliggande referenssystem.

MÅNGTIDIGHETEN
Ett av arkeologens delmål är att försöka återge alla spår och läm
ningars levnadsbanor som en form av biografi. Detta skapar tem- 
poralitet i berättelsen. Det innebär att skapa en förklaring till var
för just de kan tänkas ha hamnat där de så småningom påträffas. 
Alla ting har en levnadsbana som sträcker sig genom tiden och 
som definieras genom samspelet med olika handling: framställ
ning, distribution, användning och destruktion. Produktion, re
produktion och destruktion är grundläggande för mänskligt sam
spel med den materiella världen och består till stor del av en icke
verbaliserad praxis, specifik i tid och rum.

Rummets enda fönster 
vetter mot någonting 
annat:
Det Vilda Torget, 
en mark som jäser, en 
stor skälvande yta, 
ibland full
av folk och ibland öde.

(Tomas Tranströmer: 
Carillon)
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Nu kan tingen ha flera öden att berätta, eftersom de kan ha ingått 
i en serie av flera olika användarsammanhang. Föremål som går 
ur bruk blir avfall, men avfall kan återanvändas och få nya funk
tioner och betydelser. Inom stadsarkeologin ser vi ofta att kasse
rat material får ny användning som grundläggningsmaterial. De
struktionen är alltså inte nödvändigtvis slutet på materialiteten. 
Den kan delas upp eller läggas samman till nya enheter; omfor
mas. Den kan exempelvis ingå i och bilda nya stratigrafiska enhe
ter, en krukskärva kan få en egen levnadsbana som sträcker sig 
utöver krukans, liksom byggnadsdetaljer kan återanvändas (Schif
fer 1972; Welinder 1992; Olsson 1995).

Varje människa, föremål, miljö, krukskärva eller stratigrafisk 
enhet måste bestå som sådan under en viss tidsperiod för att existe
ra, eller åtminstone för att kunna registreras (Hägerstrand 1991b: 
99). Den period som tingen hålls samman utgör deras varaktighet, 
deras existens i tiden. Konstruktion/tillkomst/uppbyggnad - bruk
ning/funktion - destruktion/omformning är fundamentala begrepp 
i den arkeologiska och stratigrafiska förståelsen. Förändringarna, 
exempelvis från brukning till destruktion eller återanvändning, kan 
inte vara samtida, det ena följer med nödvändighet på det andra.

Vår arkeologiska förståelse av världen är i grunden stratigra
fisk. All materia står i en fysisk, och därmed kronologisk relation 
till annan materia. Två saker kan inte samtidigt befinna sig på 
samma plats: det ena är alltid före det andra. Man kan säga att 
materien inbäddar tidrummet. En stratigrafisk analys är en grund
läggande biografi över lokalisering, handlingsföljd, varaktigheter 
och tidsflöden.

Varje ögonblick inom ett tidsflöde, i arkeologins fall ett ”de- 
positionsögonblick”, omfattar spår och lämningar av, och hänvis
ningar till, åtskilliga andra tidpunkter. Alla lagers innehåll är 
med nödvändighet äldre än själva depositionsögonblicket: kruk- 
skärvan har funnits till innan den kom att ingå i ett lager. De en
skilda stratigrafiska enheter som varje miljö är uppbyggd av, inne
håller fynd (i vid bemärkelse) av varierande grad av omlagring 
och återanvändande. Var och en för sig representerar dessa be
ståndsdelar olika långa levnadsbanor och varaktigheter. Det som 
i utgrävningsögonblicket ter sig som ”samtidigt” består i själva 
verket av ting som har varat olika länge, de har olika ålder och 
varaktighet (fig. 1.1). Krukskärvan kan vara 100 år, benen 4, 
medan leran formades av inlandsisen för 10 000 år sedan. Att 
nytt och äldre framträder sida vid sida innebär att varje samtidig
het är ”mångtidig” och att de fragment av den materiella kulturen 
som omhändertas av arkeologen egentligen inte representerar en 
absolut tidpunkt. Miljöerna besitter en mångtidighet även om de 
som sådana kan knytas till ett givet tidsutsnitt. De utgör rumslig 
samtidighet av varierande mångtidighet.
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10 000 år

De fysiska spåren efter det förflutna utgörs i bästa fall av fragmen
tariska lämningarna av materiell kultur och av den massa i form 
av stratigrafiska enheter som byggt upp, avgränsat och definierat 
olika typer av sociala rum, miljöer. Såväl handling i, som skapan
de av, miljöer sker i regel i samspel med ännu äldre betingelser i 
form av spår efter tidigare rum och handling på platsen. Exempel
vis kan man behöva fylla upp sättningarna efter en äldre brunn 
från 1500-talet för att kunna uppföra ett hönshus på 1700-talet.

De fysiska lämningarna efter det förflutna existerar i nuet och 
det är också där vår utgångspunkt får tas. Mycket mer av våra 
materiella omgivningar representerar det förflutna än vad vi kan
ske tänker på dagligdags. Vår omgivning är skapad av element av 
varierande ålder. Varje byggnad, fönster, dörr, vägg, tapet eller 
möbel utgör överlagrande skikt av ett materiellt förflutet (jfr Oli
vier 1999). Även det frånvarande kan representeras genom rum
mets, miljöns, organisation. En tomts äldsta delar kan vara orien
terad efter en gata som inte längre finns kvar eller som givits en 
annan sträckning. Den försvunna gatan förhöll sig när den en 
gång anlades i sin tur till ännu äldre landskapselement och kom
munikationsleder vilka i sin tur hänvisade till ännu äldre förut
sättningar. Själva markytan, liksom andra ytor vi använder för vår 
dagliga sociala interaktion, innehåller och består av äldre element. 
Det är nästan bara att kasta en blick på alla lagningar i asfalten så

Figur 1.1. Det som i 
utgrävningsögonblicket 
framstår som samtidig
het kan i själva verket 
vara av olika ålder och 
varaktighet.
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framstår snart sagt varje trottoar som ett lapptäcke av olika tids
skikt. Arkeologin behöver grunda förståelsen av de fysiska spåren 
och lämningarna med hänsyn till en sådan här ”mångtidighet”. 
Principförhållandet är detsamma oavsett om det gäller bronsålder 
eller nutid.

SAMTIDIGHET
Att något är skapat av beståndsdelar av olika ålder hindrar ju inte 
att vi till vardags uppfattar vår miljö som samtida. Om vi betrak
tar exempelvis Stortorget i Lund så befinner det sig, tillsammans 
med oss själva, onekligen i nuet (fig. 1.2). Det är emellertid upp
byggt av, och i samspel med, element av olika ålder och varieran
de varaktighet. Gatubeläggningen, den stensatta ytan, är förhål
landevis ny, men den ligger ovanpå äldre broläggningar från 
1100-talet och framåt. Den ursprungliga markytan finns ungefär 
tre meter under den nuvarande.

Torgrummet har i dag en tydlig avgränsning i söder. Sydsidan 
av Botulfsgatan, som inte lades ut förrän under 1930-talet, utgörs 
av en femvåningsbyggnad. Huset uppfördes 1954 som kombine
rade bostads-, affärs- och kontorslokaler. Ursprungligen fanns en 
järnhandel i bottenplanet men idag utgör kläd- och livsstilsbuti- 
ken H&M blickfång. I norr avslutas torget av en monumental 
byggnad, nämligen det före detta bankpalats som numera bland 
annat inhyser restaurang Stortorget, en annan referenspunkt för 
dagens lundabor. Byggnaden stod färdig 1915 och flankeras av yt
terligare ett bankpalats i torgets nordvästra hörn. Den tornlik- 
nande byggnaden uppfördes under åren 1910-1912. Torgets väs
tra sida utgörs av en rad av husfasader av skiftande ålder. Det är 
på denna sida som spåren efter äldre tiders tomtindelning fortfa
rande delvis går att spåra. Längst i norr ligger ”Gleerups hörna”, 
namngivet efter bokförläggaren. Den uppfördes 1871 som butiks- 
och lagerlokaler. Det lär vara stadens äldsta skyltfönster, något 
som på sin tid anknöt till nya ideal för handeln. ”Gleerups hör
na”, som ännu idag innehåller en bokhandel, följs av en byggnad 
som ursprungligen uppfördes 1846. Den byggdes på vid flera till
fällen under 1800-talet och fick en rikt dekorerad fasad 1884. I 
dag utgör fasaden ytterhöljet till en rad butiker. Att fasaden spa
rades vid nybygget är ett uttryck för hur viktiga dessa äldre ytor 
är i det moderna stadsrummet. Söder om denna finns ytterligare 
ett före detta bankplats, uppfört 1913-1914. Det rymmer idag en 
klädesaffär. Denna följs av en lägre byggnad vars fasad härstam
mar från 1922. Även här finns klädaffärer, två stycken närmare 
bestämt, samt en glasskiosk. Kvarterets sydöstra hörn utgörs av 
ett betydligt modernare bankpalats, som idag även inrymmer bu
tikslokaler för (under)kläder. Byggnaden stod klar 1976.
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Figur 1.2. Stortorget i 
Lund. Foto: Thomas 
Hansson.

På Stortorgets östra sida finns ”rådhuset”. Det uppfördes 1837, 
byggdes om 1899-1900 och fick sitt nuvarande utseende 1968. 
Den resterande ytan som avgränsar Stortorget utgörs av stadshal- 
len, vilken uppfördes under åren 1965-1968. Stadshallen inne
håller bland annat kommunfullmäktiges sessionssal.

Det nutida Stortorget definieras alltså av avgränsande ytor 
som skapats mellan 1837 och 1976. Ytorna är skapade i samspel 
med ännu äldre betingelser. Exempelvis har äldre tomtindelning 
avgjort husfasadernas utsträckning. Man kan, med ett låneord 
från litteratursociologin, tala om en form av intertextualitet. Sam
tidigheten hos exempelvis Stortorget i Lund består av element av 
varierande ålder och levnadslängd; olika tidflöden och varaktig
heter i fysisk form. Dessa är inga en gång för alla stelnade former 
eftersom de i sig själv hänvisar bakåt. Tidflödenas och varaktig
hetens materialitet kan sammanfattas som en evig process av stra- 
tifiering och erosion (Olivier 1999). Det byggs på och det dras 
ifrån.

Den stratigrafiska segmenteringen kan, om man inte ser upp, 
göra utrymmet för ”samtidighet” oklar i vår berättelse. Om det 
ena ständigt följer på det andra riskerar man att osynliggöra rum
mets varaktighet och möjlighet att sammanföra samtida hand
lingar, exempelvis shopping och att sitta och fika i solskenet. Det
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är väsentligt att markera varaktighet som ”mellanrum” i de gra
fiska framställningarna vi arkeologer använder, stratigrafiska re- 
lationsscheman och ”land use diagramsSamtidigheten åskåd
liggörs då längs horisontalaxeln i dessa figurer.

SORTERING AV SPÅR OCH LÄMNINGAR
Analys av kulturlagrens placering, innehåll och depositionsstatus 
är ett nödvändigt första steg för att kunna diskutera det vi påträf
far som meningsfyllt och som delar av ett vardagligt socialt sam
manhang. Varje ting, det må gälla den stratigrafiska enheten eller 
det enskilda föremålet, behöver en noggrann positionsbestäm
ning, rumsligt, kronologiskt och socialt för att möjliggöra jämfö
relser och belysa förändring. Vi behöver till exempel inledningsvis, 
genom den stratigrafiska analysen, reda ut vad som varit samtida 
och vad som inte varit det. Denna uppdelning är nödvändig för att 
skapa sig en uppfattning om vad som kan ha utgjort sammanhang 
och mellanrum. Utan sammanhang och mellanrum förblir tingen 
objekt slutna i sin egen fysiska materialitet, de blir kontextlösa och 
svåra att tolka. Att försöka åstadkomma en presentation av distri
bution utan närmare angivna sammanhang blir gärna bara prick
ar på en spridningskarta som riskerar att förbli prickar.

Lagren - och andra typer av stratigrafiska objekt - separeras, 
ges särskiljande identitet och systematiseras kronologiskt efter 
den ordning i vilken de skapats. Vid en undersökning gräver vi 
baklänges och får hela tiden det yngsta först. Vi hittar alltså först 
spåren efter rivningen, sen förhoppningsvis någon lämning av hu
set, brunnen, gårdsplanen självt och först därefter kommer själva 
konstruktionsspåren.

Principen för att ordna de olika stratigrafiska objekten till en 
sekvens av relativ kronologi grundas i hur de undersökta utrym
mena, skapats, använts och förändrats. Till att börja med behöver 
de stratigrafiska objekten grupperas.

Inom stratigrafiskt språkbruk utgörs grupper av en eller flera 
stratigrafiska objekt som hör samman, antingen genom att vara 
resultatet av upprepade och likartade handlingar eller genom att 
vara resultatet av handlingar som ingått i en sammanhållen serie 
med gemensam avsikt. Om det inom en och samma begränsade 
plats finns en serie av lager med likartat innehåll av exempelvis 
hushållsavfall visar det att det funnit en lokaliserad avfallsbinge. 
Handlingsserien kan grupperas som socialt betydelsefull. Avfall 
har hanterats på ett bestämt sätt. Att anlägga ett hus, en gårds
plan eller avfallsgrop är också exempel på vad som i stratigrafisk 
analys utgör grupper. Att bruka dem utgör en annan grupp och 
destruktionen/förändringen av dem en tredje grupp osv. I exem
plet med gropen är ju syftet att använda den varför grupperna
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konstruktion och brukning förs till samma fas. Att gropen slutar 
användas och fylls igen hör däremot till en annan avsiktlighet, 
nämligen en förändring av rumsutnyttjandet. Grupperna har oli
ka varaktighet. Att uppföra ett hus kan gå relativt fort, men sedan 
kan det användas i årtionden.

Grupperingen av den stratigrafiska sekvensen utgör enbart en 
kronologisk segmentering av de materiella spåren och lämningar
na utifrån tolkade handlingsserier. Den bildar i sin tur grunden 
för ”fasindelningen”. Kriterierna för en fas är att ett område un
der en sammanhängande tidsrymd använts på samma, övergri
pande, sätt. Så väl grupper som faser kan idealt separeras efter om 
de representerar en konstruktion (uppförande), brukning (an
vändningstid) och destruktion av en yta. Exempelvis att man an
lagt en gårdsplan, att den använts under en längre eller kortare 
tidsrymd för att sedan tas bort. Samtidighet skall rymmas inom 
varje moment. Det vill säga att man under ”brukning” både kan 
bedriva skomakeri, odla kål och gå ut med slasken. Enheterna för 
den kronologiska ordningen består alltså av varaktigheten hos en 
sammanhållen rumslig organisation (inom undersökningsområ
det). En förändring i rumslig organisation innebär ett fasskilje. 
En fas kan därmed liknas vid ett scenbyte i en teaterpjäs. Indel
ningen utgör de olika miljöernas varaktighet, det vill säga den pe
riod de hålls samman som identifierbara delar i tid och rum. På så 
sätt kan man också i förlängningen tydliggöra varaktigheten hos 
de rum som utgjort materiella förutsättningar i social praxis. Vad 
man åskådliggör är hur länge en konkret social situation upprätt
hållits.

Att de enskilda stratigrafiska enheterna omtolkas till en sek
vens av händelser, aktiviteter, omformning och användandet av 
sociala miljöer bör utgöra grunden för vår arkeologiska berättel
se. Detta skulle, litet förenklat, kunna ses i motsats till en berät
telsestruktur för vilken tiden utgör en huvudkategori som perio- 
diseras och indelas i stadier eller faser i en linjär och seriell sek
vens (Larsson & Johansson Hervén 1998:36).

Denna typ av stratigrafisk-kronologisk uppordning utgör en
bart en sortering av det som faktiskt påträffats i en rumsligt - 
materiell sekvens utan någon annan fastlagd tidpunkt än att de 
följer varandra i kronologisk ordning. Historien har naturligtvis 
bestått av mer än fysiska spår och lämningar. Vi får skilja på de- 
positionskapande aktivitet och ”icke-depositionell” så att vi inte 
låter de förstnämnda representera alla handlingar. För att kom
ma vidare är det nödvändigt att nå bortom de fysiska spårens re
lativa kronologi och skapa rum för handling, annars riskerar be
rättelsen bara att bli en beskrivning av respektive metods ord
nande logik.
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Tingen får liv - 

deras läppar rör sig 
och jollrar:
”Fötnof, fötnof, 
fötnof”

(Vladimir Majakovskij 
1985:64, Ett moln i 
byxor)

SKALFORANDRINGAR
En del av arkeologens verktyg för att förstå den sociala konstruk
tionen av rum har under senare tid hämtats från den ”tidsgeogra- 
fi” som sedan 1960-talet utarbetats av Torsten Hägerstrand och 
hans elever. Grundfrågan är varför människor agerar på ett visst 
sätt i tid-rummet. Vem bestämmer betydelseinnehållet? Uppfatt
ningen om rummet som social och politisk arena innebär att fo
kus läggs på vem eller vilka som definierar och har kontroll över 
ett visst utrymme. Det är därför av intresse att undersöka vad 
som utgör olika former av restriktioner för handling och rörelse. 
Belysningen av restriktioner, både på individnivå och för sociala 
organisationer som helhet, skapar en möjlighet att jämföra olika 
system (Lenntorp 1976:11; Asplund 1983:189; Giddens 1997:llff; 
Åquist 1992:34ff). Arkeologin kan använda sig av delar av tids- 
geografins former för representation av tid, rum och rörelse. Ef
tersom de medger ett forandringsperspektiv både på detalj- (var
dagslivets) och processnivå, kan de användas som verktyg att om
vandla arkeologiskt källmaterial till tolkning av handlingsmönsters 
stabilitet och förändring, om restriktioner fungerat eller inte. En 
kombination av handlingsteori, tid-rumsanalys, genom tidsgeo- 
grafins grafiska former och stratigrafisk förståelse kan skapa rela
tivt detaljerade biografier över den sociala konstruktionen av 
ytor, rum och restriktioner (Larsson 2000:51ff, 117ff). Vi kan 
skapa oss en fragmentarisk inblick i dessa handlingar och prakti
ker och kartlägga vardagslivets rytm.

Möjligheten till sådana analyser förutsätter dock att man kan 
avgränsa och definiera ett rum som en form av slutet eller samman
hängande system, vilket ofta kan vara svårt att göra inom stadsar- 
keologin. Vår presentation och förståelse är beroende av skalan på 
undersökningarna, något som inte är helt oproblematiskt. De en
skilda undersökningarna omfattar sällan helheter som hela tomter 
eller kvarter. Det finns ingen stad som grävts ut i sin helhet.

En tomt i en stad utgör ett rum som ingår i ett större: staden, 
vilken i sin tur utgör en del av ett regionalt rum som finns i ett na
tionellt eller internationellt. Ju större skala desto översiktligare blir 
bilden när det gäller att urskilja händelser, men även av kronolo
gin. Med nödvändighet används olika måttstockar. De franska, så 
kallade Annales-historikernas uppdelning i olika tidsskikt kan ses 
som ett exempel på detta (se t. ex. Braudel 1986:61; 1997: 761; Le 
Goff 1980:227f). Annales-historikernas uppdelning är ett försök 
att hantera de ”korsande tidsskalor” (Hägerstrand 1991a:22) av 
olika varaktigheter som uppstår vid skalförändringar. Den övergri
pande nivån utgörs av de stora, och långsamma, processer som 
kanske avtecknar sig tydligast i den större skalan. Som exempel 
kan nämnas Fernand Braudels studie av världsekonomins föränd
ring mellan 1400 och 1800. Därunder finns gradvisa omformningar
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av handlingsmönster, rumslig organisation och styrkeförhållan
den, ”konjunkturerna”. Den detaljerade nivån utgörs av händel
sernas snabbrörliga historia, den nivå vi som arkeologer konkret 
befinner oss på vid utgrävningen (jfr Nilsson 2003:109f; Anglert, 
denna volym).

Möjligheterna att tillämpa skalförskjutningar förutsätter nå
gon form av metodisk-teoretisk ordning som underlättar jämförel
ser. Inom arkeologin kommer olika synsätt på det förflutna, på 
människan och hennes sociala organisation kanske tydligast till 
uttryck genom valet av undersöknings- och dokumentationsme- 
tod. Man kan låta sin berättelse om det förflutna beskriva övergri
pande och långsamma historiska och sociala processer och där
med arbeta med definierade rum i form av byggnader och monu
ment. Behovet av detaljerad, stratigrafisk och kronologiskt bunden 
information blir då lägre och man kan tillämpa metoder som på 
ett grovmaskigt sätt visar förändring i exempelvis materiell kultur. 
Keramiken från 1700-talet är, föga förvånande, annorlunda än 
den från 1100-talet. Berättelsen kan också byggas kring enskilda 
makthavare och händelseförlopp som tillskrivs avgörande betydel
ser för historiens gång. Arkeologiska fynd fungerar då mera som 
illustrationer och insamlingsmetoderna blir av relativt sett mindre 
intresse. I de här två perspektiven blir då också den ”vanliga män
niskan” av mindre betydelse, eller åtminstone mindre greppbar.

För en beskrivning av olika samhällen där utgångspunkten tas 
i det vardagliga livet och som låter relationen mellan praktiska 
och definierade rum utgöra grunden för tolkning och förståelse av 
sociala organisationsformer, blir detaljeringsbehovet däremot 
större. För att kunna beskriva sociala strukturer behöver vi som 
arkeologer definiera hur människor format sina rum och vilka 
handlingar som ägt rum var. För att kunna beskriva mänsklig 
handling behöver vi i korthet förstå det praktiska rummet. Detta 
måste göras mera detaljerat än om vi är intresserade av att beskri
va exempelvis övergripande processer.

(Olyckligtvis görs inte alltid valet av arkeologerna utan av ex
terna ekonomiska faktorer. Arkeologen bör dock inte finna sig i 
detta utan påtala de konsekvenser som blir följden.)

VAD VI KAN BÖRJA LETA EFTER
Vi lever i ett urbant samhälle. Oavsett om vi har våra bopålar i 
tätorten eller ej utgör staden referenspunkt i vår (post)moderna 
värld. Även om tätorter som fenomen är gamla har skapandet av 
det urbana samhället varit en lång process.

Städer är komplexa ur i stort sett varje synvinkel. Detta har 
inneburit att de varit svåra att definiera i den arkeologiska diskus
sionen. Bara en sådan sak som att tidfästa urbaniseringen på

Två sanningar närmar 
sig varann. En kommer 
inifrån,
en kommer utifrån 
och där de möts har 
man en chans att få se 
sig själv.

(Tomas Tranströmer: 
Preludier)
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skandinavisk botten har visat sig vara svårt. Ska vi ta vår utgångs
punkt i grundandet av orter som senare omnämns som städer? Ska 
vi ta utgångspunkt i när stadsbegreppet ges juridisk definition, eller 
när vi kan argumentera för att invånarna skapat en egen livsform? 
Eller ska vi betrakta järnålderns centralplatser som urbanisering
ens inledning? Dessa lokaler har ju säkerligen skapats i medvetan
de om de städer som fanns på kontinenten (jfr Andrén 1998).

Vad är en stad? Den är naturligtvis ett manifest, ideologiskt 
uttryck, ett monument, eller med Peter Halls ord en formulering 
av den i varje tid rådande politiska filosofin (Hall 1999:6). Staden 
är funktionell, den är en koncentration av en mängd funktioner 
varav just de politiska och ekonomiska varit de mest frekvent dis
kuterade. Staden är också en anhopning av människor och logis
tik. Människorna måste kunna försörja sig, ha till gång till rent 
vatten, värme och kunna bli av med avfall. En anhopning av män
niskor innebär också att den sociala Interaktionen intensifieras. 
Att ständigt utsättas för andra människors handling har skapat 
en särpräglad livsform (Simmel 1981; Wirth 1938; Franzén 1987). 
Här och nu tänker vi inte så mycket på den. Den är en del av vårt 
”vardagsmedvetande”. Vi makar oss längre in i bussen, spårvag
nen eller tunnelbanan och ger plats åt nya påstigande. Som arke
ologer har vi, som påpekades av Axel Christophersen (2000), an
ledning att fundera hur denna livsform skapades och utvecklats. 
Denna process har ägt rum i det vardagliga. Det har varit de män
niskor som levt i städerna som förändrat och anpassat sina hand
lingar efter varandra. I denna process har samtliga stadens ”his
toriska subjekt” varit aktörer.

ARKEOLOGI UNDERIFRÅN
Målet för en arkeologi underifrån måste vara att nå människor
na. Både som mottagare av våra berättelser och som de vi stude
rar och försöker förstå. Som konstaterades inledningsvis har vi 
inte varit särdeles bra på någotdera. Antagligen ligger det lite i 
vårt val av framställningsform och vår uppfattning om vetenskap
lighet. Sekvensen och den linjära berättelsestrukturen har fått 
råda, även om vi bättrat oss under senare tid.

Det här är ju lättare sagt än gjort. Arkeologin närmar sig ju 
med nödtvungenhet alltid sitt studieobjekt utifrån. Hur ska vi gå 
tillväga i den konkreta undersökningssituationen, ställda inför en 
tillsynes hopplös röra av kulturlager?

Inför, och under, fältarbetet får vi ställa de enkla, närmast tri
viala, frågorna. Vad har man sett, vart har man kunnat ta vägen 
om man gått ut/in på en given plats? Vad har man kunnat göra 
respektive inte kunnat? Vi blir då tvungna att definiera de små, 
”praktiska” rummen och avgränsa de korta tidsperspektiven. Stig
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Welinders studier av torp och stugor i Nyberget i Dalarna utgör 
utmärkta exempel på hur man kan närma sig det förflutnas män
niskor (Welinder 1992). Vi kan emellertid inte stanna där, det ut
gör vägen, inte målet. Ur den mångfald av källor som står till buds 
ska vi utifrån de minsta, tillgängliga, byggstenarna (stratigrafiska 
objekt i handlingarnas fält) spåra föränderlig social praktik och 
skapandet av det urbana livet.

Vår förståelse av urbana fenomen kan då förändras. Man kan 
härvidlag exemplifiera med Lund där det senaste decenniets un
dersökningar skapat källmaterial som medger förändrade ut
gångspunkter. Lund anses vara grundlagt runt år 990 och har, av 
arkeologerna, räknats som ”stad” från första början. Om man tar 
sin utgångspunkt i förändrade handlingsmönster som kriterier för 
urbanism kan man argumentera för att det blir ”stad” först sena
re, runt 1100 (Larsson 2006).

Fram till mitten av 1000-talet fanns en relativt stor variation i 
den materiella kulturen, vilket visar att det fanns ett flöde av inflyt
tade som tagit sina vanor med sig. Exempelvis fanns kokkärl av oli
ka formtyper som visar att matvanorna varierat. Även byggnads- 
skicket varierade i olika kvarter. Befolkningen har inte ökat av egen 
kraft utan har fyllts på utifrån efter hand. Den relativt nyskapade lo
kalen kan ha uppfattats positivt och attraherat inflyttning. Det var 
under andra halvan av 1000-talet som Lund gavs en karaktär som 
kom att skilja ut lokalen från byarna runt omkring. Arkeologiskt är 
detta skede, av Anders Andrén benämnt ”förtätad landsbygd” 
(1985:78), påtagligt som en successiv förtätning av bebyggelsen och 
genom förändrade rumsliga dispositioner. Förtätningen visar såväl 
att flera människor bosatt sig här, för kortare eller längre tid, som en 
ökad reglering och formalisering av utrymmet. En förtätad bebyg
gelse har medverkat i omskapandet av såväl det fysiska som det so
ciala och mentala rummet med ändrade handlingsmönster.

Så när blev staden stad? I bemärkelsen att invånarna själva 
uppfattat, definierat och internaliserat skillnaderna (i förhållande 
till det övriga landskapet) bör det ha skett under den senare delen 
av perioden 1075-1150. Enhetligheten bland hushållskeramiken 
från och med denna period tyder på att staden i mindre grad än 
tidigare ”fyllts på” med människor från olika håll. Staden har bli
vit ”självreproducerande” med en större andel familjer eller släk
ter som kan ha bott i Lund i ett par generationer, vilket skapat 
grund för såväl arvs- och familjeband, som för en lokal, urban, 
mentalitet och självuppfattning. Detta har i sin tur varit en förut
sättning för att engagera sig investera i platsen och tillvarata sina 
intressen. Anders Andrén har, utifrån studiet av symbolspråket 
på mynt slagna i Lund under 1110-talet argumenterat för att det 
redan vd denna tid funnits artikulerade sammanslutningar av in
vånare som agerat som identifierbara grupper (Andrén 1995).
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Slumsanering innebär 
att befolkningen sprids. 
När man bygger nytt i 
stor skala är vad man 
egentligen gör att gräva 
upp centrum och flytta 
ut och sprida det till 
utkanterna. Det är på 
sitt sätt mycket bra; 
tuan bar fått bort folket 
från stinkande gränder 
till ställen där de har 
utrymme att andas; 
tuen från deras egen 
synpunkt är vad man 
gjort att plocka upp 
dem och stjälpa ut dem 
ända till en mil från 
deras arbete.

(Orwell 1983:79).

Att överhögheten explicit kategoriserat Lund (Lomma och Hel
singborg) som ”städer”, eller åtminstone som speciella, reglerade, 
platser framgår av Knut den heliges gåvobrev från 1085. Av bre
vet framgår att det ska åläggas en årlig avgift för tomtbesittning i 
Lund. Det man bör understryka är betydelsen av ”övriga aktö
rers”, det vill säga de som inte hörde till de kyrkliga och kungliga 
eliterna, handlande och förändrade handlingar för skapandet av 
"staden” som distinkt livsform genom att successivt skapa en 
form av urban mentalitet och praxis. Som understrukits kan invå
narna inte bara betraktas som aktörer som det agerats på, eller 
som kommenderats hit eller dit. De flesta organisationsformer 
kräver, för att fungera i ett lite längre tidsperspektiv, någon form 
av acceptans. Den kan förvisso variera längs skalan mellan under
kastelse och deltagande. De indikationer på förändringar i praxis 
i de senare årens undersökningar har tolkats just så.

Den successiva förändringen i vardagliga handlingsmönster som 
tycks ha ägt rum när staden introducerades kan ställas i kontrast 
mot de grundläggningar som gjordes senare. Under vågen av stads- 
grundanden på 1200-talet tycks lokalerna etableras något mera 
”färdigt”. Arkeologiskt ser vi inte samma grad av förändringar i de 
äldsta rumsliga strukturerna (jfr Larsson 2004). Att det tycks ha 
funnits etablerade former för rumsskapande tyder på att det ska
pats någon form av gemensam uppfattning, en form av urbanism.

PERSPEKTIV OCH VERKTYG
Som arkeologer söker vi mönster av olika slags varaktiga situatio
ner vilka vi försöker fylla med socialt innehåll, som exempelvis för
delningen i människors sammansättning gällande yrkes-, köns-, 
ålders-, sociala och ekonomiska fördelning. Här finns ett flertal 
möjligheter, eftersom den rumsliga fördelningen av det materiella 
livet kan uttrycka en, eller flera, socioekonomiska positioner. Sam
ma plats kan utgöra flera sociala rum beroende på vilket perspek
tiv vi har och vilka relationer vi studerar. Här når vi inte ända fram 
på egen hand utan behöver samverka med uttolkare av andra käll
material (Lindström, denna volym; Feldmann & Svensson, denna 
volym; Berg, denna volym). Tolkningsmöjligheterna är vida och de 
enda gränserna utgörs av vår fantasi och källkritiska aspekter.

De olika sociala miljöerna kan i sig själva vara svåra att urskil
ja arkeologiskt. Vi kan inte utifrån en undersökningsplats säga att 
den varit särpräglad utan att ha ställt den i relation till andra. 
Man kan inte utpeka en miljö som konfliktarena utan att ha for
mulerat arenor utan konflikt.

I staden finns flera rumsliga skalnivåer såväl fysiskt som soci
alt. Att analytiskt söka identifiera olika typer av rum innebär att 
olika grupper av handlande människor sätts i fokus. Beskrivning
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av aktörer är heller inte lätt: arkeologens ”utifrånperspektiv” le
der med nödvändighet till en form av kategorisering, en utvändig 
definition av grupper som exempelvis hantverkare, prästerskap, 
kvinnor. Aktörernas interna gruppering har existerat på tvärs av 
vår indelning.

I staden utgör tomten en basenhet som definierad lokalitet. På 
en tomt kan i stort sett vilket slags verksamhet som helst finnas, 
men eftersom alla måste bo någonstans (även om dagens stäng
ningar av härbärgen tycks ge uttryck för en motsatt uppfattning) 
kan hemmet sägas utgöra en motsvarande basenhet av sociala 
rum. (En tomt kan innehålla flera hem).

Att bo är att ta en lokalitet i besittning, att tämja sin omgiv
ning. Världen utgår från bostaden, den är dess första territorialise- 
ring och samtidigt upprättandet av en mental zon som mikrokos
mos och orienteringspunkt i varat. Till bostaden hör avgränsning 
(juridisk, egendomsrätt, tabun), funktionsindelning, discipline
ring, ordning. Husbyggande är inte enbart en fråga om material- 
och teknikval.

Det är där, på tomten, vid hemmet som en arkeologi underi
från får börja. Hur har man skapat sin närmaste miljö: vardagsli
vets scenrum? Hur har de förändrats och vilka betydelser har de 
haft för samhällenas omvandlingar? Finns det några erfarenheter 
härifrån att lyfta fram i dagens stadsplanediskussioner?

För att ha dessa, de enklaste, frågeställningar som utgångs
punkt behöver vi utveckla vårt källmaterialsskapande, vår bearbet
ning och vår förmedling. Det finns också ett stort behov av sam
manställningar. Många insikter ligger återbegravda i arkiv och ma
gasin. Nya perspektiv på gamla material är väl så viktigt som att 
skapa nya källmaterial. Från urbansociologin kan vi låna och om
forma modeller för förståelse. Från tidsgeografin kan vi låna verk
tyg för att se ”mönster för situationer” för att kunna diskutera vem 
som bestämmer betydelseinnehållen i de olika rummen. (Övriga inf
luenser presenteras i de följande artiklarna.) Vi behöver också om
pröva våra rumsliga och kronologiska utgångspunkter. Att se sta
den som en del av en helhet, att inte betrakta den som ett exklusivt 
medeltida fenomen, även nyare orter som Eslöv är väsentliga för att 
förstå urbaniteten. Vi får lära oss att definiera när vi menar urba
nism som funktion, som livsform och som (varierande) morfologi.

Arkeologin kan då fånga upp ”historiska mönster” till vilka 
formandet av dagens stadsmiljöer kan ta hänsyn till eller bryta. 
Vi kan då ge ett större historiskt djup åt de urbana studier som be
drivs vid landets universitet och högskolor.

Arkeologin kan inte presentera några sanningar men genom 
att omformulera sina frågeställningar med utgångspunkter i nuet 
kan vi delta mera aktivt i diskussionen och förhoppningsvis ge yt
terligare anledning till reflektion över stadens liv.
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ångna tiders politiska maktförhållanden, sociala re
lationer och ekonomiska aktiviteter har lämnat sina 
mer eller mindre tydliga spår i stadens byggnader och 
miljöer. Historikern Christer Ahlberger beskriver sta

den som ett kulturlandskap format genom generationer av mänsk
lig aktivitet (Ahlberger 2001:8). Stadsplaneringen har en lång 
historia och i många fall är det den högsta politiska makten som 
har kunnat lämna medvetna avtryck i stadsbilden. Stormaktstidens 
grandiosa stadspolitik med nygrundningar, stadsflyttningar, ga- 
turegleringar och den systematiska konstruktionen av en repre
sentativ huvudstad tillhör de mer påtagliga exemplen på detta 
(Hall & Dunér 1997; Ahlberg 2000; 2005; Forsberg 2001). Men 
även vanliga stadsbors mer vardagliga vedermödor på torg och 
kajplatser, i förrådsbodar och kålgårdar har lämnat sina bidrag

DAG LINDSTRÖM

MÄNNISKOR OCH VARDAGSLIV
Det skriftliga käll
materialet från 
medeltid och tidig
modern tid erbjuder 
många möjligheter att 
studera städernas 
människor, deras 
vardagsliv, deras 
kulturella koder och 
deras identitet. Stadens 
människor låter sig 
knappst fångas i några 
enkla och generalise
rande penseldrag. I 
stället framträder en 
komplicerad och 
mångfacetterad bild.

till det urbana kulturlandskapet. Vardagslivet handlar också om 
sociala relationer, om mentaliteter och om kulturella mönster och 
koder. Tolkningen av den fysiska miljön är följaktligen nära för
bunden med det mentala kulturlandskapet och det urbana kultur
arvet handlar även om formeringen av urbana livsstilar och urba
na identiteter. Men innebär det att det moderna urbana livet ut
trycker en historisk kontinuitet eller markerar det snarare ett 
brott, kanske ett medvetet avståndstagande från gamla urbana 
mönster. Vad vet vi överhuvudtaget om det urbana vardagslivet 
under äldre tider? Vilka människor vistades i staden? Vilka men
taliteter, vilka kulturella mönster och vilka sociala relationer ut
vecklades? I vilken mån har det urbana vardagslivet präglats av 
kontinuitet respektive diskontinuitet genom historien? Är staden 
överhuvudtaget ett så pass enhetligt fenomen att vi kan tala om 
urbanitet i några som helst generella termer? Staden, stadsborna 
och deras liv väcker en mängd frågor och staden har av historiker 
också studerats ur en mängd olika perspektiv.

Här kommer fokus i fortsättningen att ligga på tidsperioden 
före 1800-talets mitt. Det är naturligt att dra en gräns kring 1850 
eftersom stadsbefolkningens sammansättning och de grundläg
gande förutsättningarna för stadsbornas försörjning och vardags
liv genomgick stora och genomgripande förändringar under den 
senare delen av 1800-talet. Efter 1850 har Sverige upplevt en mas
siv urbanisering. Antalet stadsbor femdubblades mellan åren 1850
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och 1920. Under samma tidsperiod ökade också stadsbefolkning
ens andel från omkring tio till närmare 30 % av landets totala be
folkning (Ahlberger 2001:54). Industrialiseringen skapade också 
helt nya typer av städer med en annan näringsstruktur och en an
nan befolkningssammansättning än de gamla städerna. Kring 
mitten av 1800-talet upphävdes även de traditionella näringsreg- 
leringarna och med 1862 års kommunallagar förändrades de lo
kala styrande institutionerna. Enligt Ahlberger rådde vid 1800- 
talets inledning ännu en skarp uppdelning mellan stad och lands
bygd, både fysiskt och mentalt. Gränsen har sedan dess gradvis 
luckrats upp och i stället har stad och land alltmer kommit att 
smälta samman (Ahlberger 2001:8f). Det finns sålunda många 
skäl att avsluta en diskussion av urbant vardagsliv under äldre tid 
kring 1800-talets mitt.

STADSHISTORISKA PERSPEKTIV
I en översikt från 1994 konstaterade Lars Nilsson att intresset för 
demografiska, sociala och ekonomiska frågor ökade i svensk stads- 
historisk forskning från och med 1970-talet. Under 1980-talet 
ägde det sedan rum en viss förskjutning från de socioekonomiska 
och demografiska perspektiven till mer av kulturella och antropo
logiska angreppssätt. Samtidigt ökade också intresset för de loka
la perspektiven, inte minst den lokala politiken. I samband med 
detta har det också funnits en tendens att betona det enskilda ur
bana exemplets individuella och unika karaktär (Nilsson 1994).

Svensk stadshistorisk forskning har traditionellt dominerats 
av stadsmonografier. Fokus har ofta legat på stadens styre, dess 
administration och den lokala politiken. Ett annat viktigt tema 
har varit urbaniseringen, ofta i termer av befolkningstillväxt. Slut
ligen har också städernas närings- och yrkesstruktur uppmärk
sammats. Det har skett såväl utifrån den förindustriella stadens 
hantverkare och köpmän som utifrån den förändrade närings- 
och befolkningsstruktur som följde med industrialiseringen. Det 
ökade intresset för socialhistorisk problematik från och med 
1970-talet innebar också att många stadshistoriska undersökning
ar tog formen av case-studies snarare än stadsmonografier. Det 
var då inte längre den enskilda staden och kanske inte heller den 
urbana miljön i sig som väckte forskarens intresse. I stället kunde 
staden erbjuda ett lämpligt undersökningsområde för att studera 
en mer generell socialhistorisk problematik. Så kunde exempelvis 
migration, familjebildningsmönster eller föreningsliv studeras i en 
urban miljö (Nilsson 1994).

Trots en omfattande stadshistorisk forskning i Sverige är stör
re stadshistoriska synteser sällsynta. Kanske är det signifikant att 
ingen historiker deltog i det tvärvetenskapliga projektet Svensk
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stad (Paulsson 1950-53). Konsthistoria, etnologi, arkitektur och 
sociologi bidrog där till en imponerande syntes över bebyggelse, 
umgängesliv och vardag i svenska städer från och med 1830-talet 
(jfr Feldmann & Svensson, denna volym). Bristen på samlade grepp 
och sammanfattande ambitioner är påfallande i svensk stadshisto- 
risk forskning, inte minst när det gäller den äldre stadshistorien. De 
flesta exemplen på mer konsekvent syntesinriktade arbeten har 
många år på nacken såsom Nils Herlitz standardverk om Svensk 
stadsförvaltning på 1830-talet (Herlitz 1924), Adolfs Schlicks klas
siska doktorsavhandling från 1926 om Det svenska stadsväsendets 
uppkomst och äldsta utveckling (Schlick 1926) och Clas Theodor 
Odhners skrifter från 1860-talet om det svenska borgarståndet och 
den svenska stadsförfattningens historia (Odhner 1860; 1861).

I de fall då den modernare stadshistoriska forskningen har an
lagt mer generaliserande perspektiv har det ofta handlat om stu
dier av kronans stadspolitik eller om analyser av övergripande ur- 
baniseringsförlopp. Under 1500- och 1600-talet grundlädes en 
mängd nya städer. Det innebar i en del fall också att helt nya ty
per av städer etablerades, såsom befästningsstäder och bergsstä
der. Logiken och drivkrafterna bakom denna politik har diskute
rats och värderats av många forskare (Ericsson 1977). Den strik
ta uppdelningen i stapelstäder och uppstäder är ett annat uttryck 
för den tidigmoderna epokens merkantilistiska stadspolitik. Det
ta regelverk skapade skilda förutsättningar för de olika städernas 
fortsatta utveckling (Sandström 1996:145ff; Westling 2002:13). 
Samtidigt blev även hantverket mer reglerat och allt tydligare in
fogat i ett av kronan reglerat skråsystem. Utvecklingen mot en 
mer byråkratisk och statskontrollerad förvaltning följer samma 
mönster (Ericson 1988; Lindström 1991; Olsson 1995; Karonen 
2001; Lindström 2003). Städerna inordnades under 1500- och 
1600-talet i ett urbant system vars logik styrdes av kronans ambi
tioner att kontrollera marknader och varuflöden. Kronans högt
flygande planer fick efterhand en mer jordnära karaktär och stads- 
politiken kom efterhand att präglas av en påfallande pragmatism 
(Sandström 1996). Gemensamt för många studier är sålunda att 
staden studeras i relation till den tidigmoderna statens formering. 
I många fall handlar dessa studier också om hur staten alltmer 
har fördjupat sin insyn i och sin kontroll över städerna.

Även urbaniseringsproblematiken har varit ett återkommande 
tema. I Adolf Schücks avhandling från 1926 var det den svenska 
urbaniseringens äldsta skede som stod i fokus (Schlick 1926). Se
nare har svenska historikers intresse ofta riktats mot senare ske
den, inte minst industrialiseringen och efterkrigstidens urbanise- 
ringsprocess (Nilsson 1994:28f). Internationellt har flera större 
synteser formulerats över mycket långsiktiga europeiska urbani- 
seringsförlopp. Urbaniseringen behandlas där som ett i huvudsak
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kvantitativt fenomen med fokus på städernas antal och stadsbe
folkningens numerär (de Vries 1984; Hohenberg & Lees 1985). I 
Sverige har Sven Lilja nyligen presenterat en likartad syntes över 
det svenska urbaniseringsförloppet från sent 1500-tal till tidigt 
1800-tal. Vad gäller den medeltida urbaniseringen bygger Lilja i 
huvudsak på de utgångspunkter och de resultat som formulerades 
inom projektet Medeltidsstaden. Liljas ambition har också varit 
att identifiera generella mönster i den svenska urbaniseringens 
kronologi och geografi (Lilja 2000).

Urbaniseringsprocessen och tolkningen av densamma kan gi
vetvis problematiseras. Handlar det, såsom Lilja beskriver saken, 
om ett i grunden enhetligt och likartat europeiskt förlopp? Eller 
är det i stället fråga om en rad olikartade och kanske till och med 
unika förlopp med skilda logiker och drivkrafter. Handlar urba
nisering i huvudsak om stadsbefolkningens numerära tillväxt? El
ler, är urbanisering i lika hög grad en fråga om etablerandet av ur
bana identiteter, urban kultur och urbana livsmönster?

I denna typ av stadsforskning diskuteras inte bara långsiktiga 
urbaniseringsförlopp. Städerna placeras ofta in i någon form av 
systemorienterade modeller. Walter Christallers centralortsteori är 
en klassiker på området, liksom det ofta återkommande stad-om- 
land-perspektivet (jfr Anglert, denna volym). Internationellt förs en 
livlig diskussion om urbana landskap, urbana system, urbana nät
verk och urbana hierarkier (Gräf & Keller 2004). Sådana utgångs
punkter har även använts för att studera tidigmoderna svenska stä
der. Centralortsperspektivet har tillämpats av Sven-Erik Åström i 
en analys av den tidigmoderna urbaniseringen i Finland och Sven 
Lilja använder begrepp som centralitet, hierarki och region för att 
identifiera rumsliga mönster och samband i den svenska urbanise
ringen (Åström 1977; Lilja 2000:129ff). Även Åke Sandström re
sonerar i termer av urbana nätverk och stadssystem i sin analys av 
1500- och 1600-talens svenska stadspolitik, men han betonar i hö
gre grad diskrepansen mellan kronans ordnande ambitioner och en 
mer kaotisk urban-rural praktik (Sandström 1990; 1996).

I dessa perspektiv och analyser har de människor som faktiskt 
vistades i städerna vanligen kommit att spela en mer undanskymd 
roll. Ovanifrånperspektivet är ofta påtagligt liksom de struktu
rella dragen, vilket även innebär att stadsbornas sällan framträ
der som historiska aktörer. Det är emellertid möjligt att också an
lägga ett mer mänskligt och vardagligt historiskt perspektiv på 
staden och det urbana livet. Det blir då andra typer av frågor som 
kommer att ställas i fokus. Vilka människor var det som vistades 
i och befolkade våra städer? Hur gestaltades deras vardagsliv och 
hur formade de själva sin tillvaro i staden? Innebar urbanisering
en också att det utvecklats en särskild urban identitet och ett spe
cifikt urbant vardagsliv? Detta är frågor som mer ansluter till de
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social- och kulturhistoriska perspektiv som generellt har kommit 
att spela en alltmer framträdande roll inom historieforskningen.

SOCIALHISTORIEN OCH 
DEN NYA KULTURHISTORIEN
Under de senaste 20 åren har vardagslivet kommit att få en allt
mer framskjuten plats inom historievetenskapen. Sociala och kul
turella problemställningar har överhuvudtaget fått en mer fram
trädande roll. Det socialhistoriska perspektivet fick sitt genom
brott redan på 1960-talet. Tidigare riktades historikernas intresse 
framförallt mot politik, stat och förvaltning, samt i viss mån den 
ekonomiska historien. Socialhistorien innebar att större grupper 
och mer vardagliga levnadsförhållanden tog plats i historieskriv
ningen. Den tidiga socialhistorien var ofta inriktad på det moder
na industrisamhällets genombrott. De kvantitativa metoderna var 
framträdande och resonemangen fördes ofta på en aggregerad 
och strukturell nivå. Från och med 1980-talet har det socialhisto
riska perspektivet förändrats på väsentliga punkter. Tidsperspek
tivet har vidgasts och såväl medeltiden som den tidigmoderna 
epoken har blivit områden för socialhistoriska problemställning
ar. Perspektivet har samtidigt kompletterats med alltmer av kvali
tativa analyser och ett ökat intresse för mikrostudier. Socialhisto
ria handlar inte längre lika självklart om generella processer på 
hög abstraktionsnivå. Det individuella och det motsägelsefulla 
har fått en mer framträdande roll. Bitvis hänger detta samman 
med ett ifrågasättande av de stora berättelserna och de övergri
pande teoretiska modellerna. Dessa förändringar hänger också 
nära samman med att ett mer kulturellt betraktelsesätt slog ige
nom på bred front såväl internationellt som i Sverige under 1980- 
talet.

Den nya kulturhistorien är starkt påverkad av antropologi, 
men också av språkforskning, diskursanalys och texttolkning 
(Kaldal 2002; Burke 2004). Historisk antropologi, vardagshisto- 
ria och mikrohistoria är några av de perspektiv som har gett nya 
impulser till den stadshistoriska forskningen. Livets immateriella 
sidor i form av erfarenheter, upplevelser, innebörder och tolkning
ar har fått en mer framträdande roll i den historiska analysen. Ge
nombrottet för de mer kulturella perspektiven sammanföll i hög 
grad med det stora intresset för mentalitetshistoria, men det inne
bar också att betydande inspiration hämtades från framförallt 
antropologin och dess kulturbegrepp. Många historiker började 
intressera sig för meningar och innebörder i vardagliga förhåll
ningssätt och handlingsmönster, men även mer spektakulära hän
delser som upplopp och häxprocesser kunde bli föremål för såda
na analyser. Intresset riktades mot tolkningar av meningar och
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innebörder. Därmed riktades fokus mer än tidigare mot historiens 
”insida”. Indirekt fanns en kritik mot mycket av den tidigare so
cialhistorien, som ansågs alltför abstrakt, generaliserande, struk
turell och kvantitativt inriktad. Den enskilda människan, med 
sina upplevelser, handlingar och intentioner hade i alltför hög 
grad försvunnit ur historien. Samtidigt uttalades i många fall ock
så en kritik mot bristande historicitet inom delar av antropologin. 
Kultur får inte betraktas som ett autonomt eller statiskt fenomen. 
Det är en social bruksvara och de kulturella koderna är ständigt 
föränderliga. Därmed är varje kulturell tolkning också direkt be
roende av den specifika historiska kontexten. Tolkningar, inne
börder och meningar blir därmed direkt förbundna med ett histo
riskt forandringsperspektiv (Magnusson 1988; Horgby 1993).

Mikrohistoria och vardagshistoria eller Alltagsgeschichte lig
ger ofta nära detta intresse för historisk antropologi. Lokala re
konstruktioner där byar eller mindre städer detaljstuderades via 
breda materialgenomgångar blev ett viktigt inslag inom bland an
nat brittisk socialhistoria redan under 1970-talet. Ofta handlade 
det om att på lokal nivå och i detalj rekonstruera det vardagliga 
ekonomiska och sociala livet. Keith Wrightsons och David Levi
nes ingående studie av den engelska byn Terling från 1525 till 
1700 tillhör klassikerna (Wrightson & Levine 1979). Motsvaran
de angreppssätt har också tillämpats på engelska städer, exempel
vis i Charles Phythian-Adams rekonstruktion av sociala och kul
turella förhållanden i det senmedeltida Coventry (Phythian- 
Adams 1979). Den franske historikern Emmanuel le Roy Laduries 
studie av livet i den sydfranska byn Montaillou är ytterligare ett 
välkänt exempel på en sådan lokal rekonstruktion med ambition 
att fånga såväl sociala relationer som mentaliteter och kulturella 
koder i ett konkret sammanhang (Ladurie 1980). En annan vari
ant av mikrohistoria är den som fokuserar på enskilda individer 
eller enskilda händelser. Även här handlar det i hög grad om att 
klarlägga kulturella koder, att tolka meningar och att blottlägga 
bakomliggande innebörder (Levi 2001). Det är sålunda inte heller 
fråga om en historieforskning som egentligen framhåller det uni
ka. I stället är det fråga om att i det lilla studera någonting bety- 
digt vidare, såsom när Carlo Ginzburg studerade den folkliga kul
turen, dess förutsättningar och dess förhållande till elitkulturen 
via 1500-talsmjölnaren Menocchio (Ginzburg 1983). Det mikro
historiska perspektivet är inte bara ett uttryck för påverkan från 
antropologin. Det uttrycker också en kritik mot den typ av soci
alhistoria som tillämpar kvantitativa metoder och beskriver gene
rella processer utan att beakta den lokala kulturens specifika sär
drag. I denna kritik ingår också en skepsis mot de stora berättel
serna i historien där den enskilda människan, det småskaliga och 
det avvikande tenderar att försvinna (Burke 2004:43f).
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Mikrohistoria har ofta kommit att förknippas både med det indi
viduella och med det konkreta och vardagliga (Götlind & Kåks 
2004). Kopplingarna är därmed många till det vardagshistoriska 
perspektiv som utvecklats av framförallt tyska historiker och et
nologer. Även där finns en medveten skepsis i förhållande till ab
strakta strukturer och övergripande processer. I stället studeras 
de stora frågorna ”innifrån”, utifrån vanliga människors liv och 
erfarenheter. Alf Liidtke talar exempelvis om en systematisk de
centralisering av historiska analyser och tolkningar. Betraktelse
sättet har exempelvis kommit till uttryck i forskningen om proto- 
industriella förhållanden där den tidiga industrialiseringen stude
ras i ett långsiktigt och ofta diskontinuerligt perspektiv med fokus 
på individer, hushåll, lokalsamhälle och kulturella dimensioner. 
Det konkreta men också det mångfacetterade och det motsägelse
fulla blir då betydelsefullt. I den tyska vardagshistorien återkom
mer intresset både för den lokala rekonstruktionen och för blott
läggandet av lokalsamhällets kulturella koder (Kaldal 1994; Liidt
ke 1995). Den tyska vardagshistorien delar också det folkliga 
underifrånperspektivet med många brittiska socialhistoriker, så
som exempelvis E. P. Thompson (Thompson 1983).

Möjligheterna att studera vardagsliv och att göra mikrohisto
riska rekonstruktioner är självklart beroende av tillgången till re
levant källmaterial. Det medeltida materialet är ofta begränsat 
och fragmentariskt. Förutsättningarna för mer ingående analyser 
ökar från och med 1400-talet. 1500- och 1600-talens alltmer väl
organiserade förvaltning har producerat enorma mängder käll
material till nytta för den moderne socialhistorikern i form av 
fogderäkenskaper, skatte- och taxeringslängder, ministerialböck- 
er (det vill säga dop-, vigsel- och dödböcker), husförhörslängder 
och mycket annat. Rådsturättens förhandlingar har i vissa fall 
dokumenterats redan från 1400-talet, men från och med 1610-ta- 
let blev det regel att rådet förde protokoll över sina möten. Under 
loppet av 1600-talet blir dessa också allt mer utförliga. Antalet 
ärenden ökar och rådets verksamhetsområde utvidgas (Lindström 
2003). Rådsturättsprotokollen ger information om brottslighet 
och rättskipning, men de är också viktiga källor till det urbana 
vardagslivet. Stadsbor och andra individer kommer till tals ge
nom sina klagomål, vittnesredogörelser och dokumenterade över
enskommelser. Under samma tid ökar också de källor som har 
dokumenterat kontakterna mellan centralmakt och lokalsamhäl
le i form av exempelvis besvär och resolutioner. Även om städer
nas besvär och suppliker till sin natur är tendensiösa, så är det 
ändå ett material som innehåller intressanta påståenden om de 
förhållanden som rådde i städerna. Det ger också en inblick i hur 
stadsborna argumenterade, vilka krav de ställde och vilka rättig
heter de ansåg sig ha.
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STADENS MÄNNISKOR 
- EN SAMMANSATT HISTORIA
En analys av det urbana vardagslivet och den urbana identiteten 
måste ta sin utgångspunkt i frågan om vilka människor som fak
tiskt vistades i staden. Stadsbefolkningen har också studerats uti
från en rad olika utgångspunkter såsom borgarbegreppet, befolk
ningsmängd, yrkesgrupper och socioekonomisk skiktning.

Social stratifiering blev tidigt ett centralt undersökningsområ
de inom socialhistoria. Sedan 1970-talet har det genomförts ett 
flertal studier av den sociala stratifieringen i svenska städer fram
förallt under övergångsskedet till industrialiseringen. Social struk
tur och social mobilitet har då studerats utifrån en socioekono
misk socialgruppsmodell. Utgångspunkten för stratifieringen har 
i regel varit de (yrkes)titlar som angetts i husförhörslängder, kyrk
böcker och annat folkbokföringsmaterial (se exempelvis Öhngren 
1974; Kronborg & Nilsson 1975; Nilsson 1992).

Av naturliga skäl har det inte varit möjligt att genomföra mot
svarande studier av social stratifiering och social mobilitet för 
äldre perioder. Det är helt enkelt inte metodiskt möjligt att utgå 
från yrkestitlar på det sätt som ofta har gjorts beträffande 1800- 
och 1900-talens socialhistoria. Det kan också ifrågasättas om en 
sådan stratifiering överhuvudtaget är den modell som bäst fångar 
den medeltida och tidigmoderna stadens sociala ordning. Hur 
som helst har andra utgångspunkter och tillvägagångssätt fått an
vändas för att studera den sociala strukturen i äldre städer.

Internationellt har den prosopografiska metoden använts fli
tigt inom socialhistorisk forskning. Ett välkänt exempel är Peter 
Burkes studie av eliter i 1600-talets Amsterdam och Venedig (Bur
ke 1994). Metoden kan beskrivas som kollektivbiografisk och den 
går i korthet ut på att genom mycket breda källmaterialgenom
gångar samla in personinformation om en definierad grupp av in
divider. I Sverige har liknande metoder använts av bland andra 
David Gaunt, Björn Asker och Ingvar Elmroth i deras studier av 
ämbetsmän, officerare och adel (Gaunt 1975; Asker 1983; Elm
roth 2001). Några få likartade exempel finns också från stadsmil
jö. Den finländske historikern Marko Lamberg har tillämpat me
toden för sin studie av de senmedeltida rådmännen i Stockholm, 
Malmö och Bergen och Claes Westling har använt sig av ett likar
tat tillvägagångssätt i sin studie av Skänninges och Vadstenas be
folkning 1630-1660 (Lamberg 2001; Westling 2002). Båda dessa 
exempel visar att metoden har en enorm potential när det gäller 
att fastställa exempelvis befolknings- och yrkessammansättning, 
elitskikt, sociotopografiska mönster, släktskapsband och gifter
målsstrategier, samt sociala nätverk. Claes Westlings undersök
ning visar också att en bredare materialgenomgång också ger en i
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grunden förändrad bild av både befolkningsstorlek och yrkessam- 
mansättning. Invånarantalet var betydligt högre i det tidiga 1600- 
talets Skänninge och Vadstena än vad tidigare beräkningar har 
visat och näringsstrukturen var också den betydligt mer diversi- 
fierad än vad mantalslängderna antyder.

BORGERSKAPET
Ofta har utgångspunkten för analyser av de äldre städernas be
folkning tagits i det burskapsägande borgerskapet. Detta har be
traktats som stadsbefolkningens kärngrupp och ibland har bor
garna till och med identifierats som stadens egentliga invånare. 
Själva borgarbegreppet introducerades från Tyskland och slog 
igenom i Sverige mot slutet av 1200-talet, sannolikt i samband 
med att stadsbefolkningen tydligare började uppfattas som en av
gränsad grupp med speciella rättigheter.

Burskapet hade antingen förvärvats eller gått i arv. Enligt 
stadslagen skulle alla som bosatte sig i en stad och som ägde minst 
tre marker vinna burskap såvida de inte stod i någon annan per
sons tjänst. Den som vann burskap skulle betala fem öre i avgift 
samt tillsammans med en borgensman lova att stanna i staden un
der minst sex år och att fullgöra alla borgerliga skyldigheter. Den 
som vann burskap skulle också avlägga borgared och få sitt namn 
inskrivet i stadens bok. Burskapet var en förutsättning för rätten 
att driva egen näring i staden. Samtidigt blev den som vann bur
skap delaktig i borgarkollektivets alla rättigheter och skyldighe
ter. Söner till stadens borgare blev automatiskt borgare och be
hövde inte genomgå dessa procedurer. Även den som gifte sig med 
en borgardotter hade en enklare väg till burskapet. Han behövde 
nämligen inte betala någon avgift till staden (Westling 2002: 
47f).

Äldre forskning har ofta betonat den formella och juridiska si
dan av borgar-begreppet (Herlitz 1924.T09ff; Boéthius 1943:16ff; 
Ericsson 1981:97f). Borgerskapet utgjordes av den grupp som 
innehade burskap och som ägnade sig åt så kallade borgerliga nä
ringar, det vill säga handel och hantverk. Följaktligen beskrivs 
borgerskapet ibland som en yrkeskorporation. Borgaren befann 
sig enligt Nils Herlitz också i ett slags tjänsteförhållande. Det stod 
inte borgaren fritt av att när som helst överge sitt burskap och 
många yrken hade ett tydligt uttalat krav på sig att tillhandahål
la varor till rimliga priser. Det gällde inte minst dem som hantera
de livsmedel, såsom bagare och slaktare. Alla borgarna var i prin
cip också skyldiga att bidra till stadens kontribution, samt att sva
ra för inkvarteringar, båtsmanshåll och liknande prestationer. 
Den som eventuellt försummade sina förpliktelser riskerade att 
förlora burskapsrätten.
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Utöver borgarbegreppets formella juridiska aspekt hade det ock
så starka ideologiska innebörder. Borgerskapet utvecklades till ett 
av rikets privilegierade stånd med en bestämd position i samhälls
ordningen och med en tydlig och stark gruppidentitet. Borgarbe- 
greppet anknyter också till medeltidens och den tidigmoderna 
epokens organiska samhällssyn. Samhället var inte uppbyggt av 
individer med lika rättigheter. I stället vilade samhällsuppfatt
ningen på att människor ingick i olika kollektiv med skilda rättig
heter och skyldigheter. Borgerskapet utgjorde en sådan avgränsad 
grupp med sina specifika privilegier. Samtidigt var tillhörigheten 
också förbunden med en rad skyldigheter såsom att betala skatt 
och delta i stadens försvar. Samhället uppfattades som en orga
nisk helhet där varje grupp hade sin bestämda plats med sina spe
cifika rättigheter och skyldigheter. Olikheten och den hierarkiska 
ordningen mellan olika grupper uppfattades mer eller mindre som 
självklar. Det var en förutsättning för att samhället skulle funge
ra. Samhällets balans och harmoni förutsatte olikhet och sam
hällsordningen förklarades ofta genom kroppsmetaforer. Krop
pens olika lemmar är beroende av varandra, men de måste också 
vara olika och huvudet måste styra över resten av kroppen. Att 
samhället beskrevs i harmoniska och organiska termer betyder 
naturligtvis inte att det också rådde en faktisk harmoni. Det finns 
också många exempel på hur den organiska och hierarkiska sam
hällssynen även kunde ge näring åt konflikter och motståndsstra- 
tegier (Englund 1989; Lindström 1991:13ff; Reinholdsson 1998; 
Runefelt 2001:120ff; Lindström 2005).

Det fördes i regel inga borgarmatriklar eller andra kompletta 
förteckningar över stadens borgerskap före 1700-talets senare 
del. Rent praktiskt har de burskapsägande borgarna i många fall 
identifierats genom företeckningar över de personer som stod för 
exempelvis kontribution och båtsmanshåll, eller andra pålagor 
som borgarna skulle betala. Som komplement kan det ibland fin
nas mer eller mindre fullständiga listor över stadens borgare. Yt
terligare personer kan fogas till stadens borgerskap genom att de 
uttryckligen omnämns som borgare i olika sammanhang. Själva 
borgarbegreppet har vid närmare analyser visat sig vara långt 
ifrån entydigt och inte alls så formalistiskt som lagar, förordning
ar och privilegier indikerar (Lager 1962:37ff; Stadin 1979:27ff; 
Ericsson 1981; Lager-Kromnow 1992:59ff; Stadin 1993:21f; 
Westling 2002:47ff). Under 1500-talet tycks det inte ha funnits 
några riktigt fasta kriterier för vilka personer som i praktiken 
räknades som borgare. Den formella borgareden verkar exempel
vis inte alls ha varit avgörande. Lika tveksamt är det om det ofta 
åberopade kravet på fast egendom verkligen upprätthölls i prakti
ken. Oklarheterna kring vilka som egentligen var borgare bestod 
ännu vid 1700-talets inledning. De längder som upprättades över
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borgerliga pålagor ger ingen entydig vägledning. Ibland innehål
ler de namn på personer som uppenbart inte kan ha räknats till 
borgerskapet i formell mening. Samtidigt finns det många exem
pel på att personer som definitivt tillhörde borgerskapet inte har 
tagits med. Det förekommer också att såväl präster som daglöna
re och arbetskarlar i vissa sammanhang omnämns såsom borga
re. Vissa grupper inom stadsbefolkningen verkar ha befunnit sig i 
ett slags gråzon. Ibland har de räknats till borgerskapet och ib
land inte. Femöresborgare och genantborgare är begrepp som in- 
dikerar en sådan position. Vissa yrkesgrupper såsom fiskare, dra- 
gare och åkare hade en oklar ställning och praxis tycks ha skiftat 
mellan olika städer och olika tider. Ibland har de räknats till bor
gerskapet och ibland inte. Andra grupper, såsom skepparna, hör
de formellt till stadens borgerskap, men stod ändå i vissa avseen
den utanför den borgerliga gemenskapen. De ingick exempelvis 
sällan i rådet eller i äldsteförsamlingen.

Själva borgarbegreppet framstår sålunda som vagt och opre
cist. Innebörden tycks ha kunnat växla med sammanhanget. Ib
land har borgare haft en snävare juridisk innebörd, ibland har be
greppets förbundits med bestämda förpliktelser eller rättigheter 
och ibland framstår det mer som en synonym till stadens mer el
ler mindre fasta och etablerade befolkning. Detta ställer till oreda 
för den moderne forskaren som vill ha klara definitioner och som 
vill entydigt kunna avgöra vilka som faktiskt tillhörde gruppen 
borgare och vilka som inte gjorde det. Den pragmatiska samtiden 
däremot hade med all säkerhet inga större problem med detta.

Samtidigt finns det också tecken på att borgarbegreppet med 
tiden har fått en snävare innebörd. Under 1500-talet minskade 
antalet borgerliga hushåll kraftigt i många svenska städer, i alla 
fall att döma av olika längder över skatter och andra borgerliga 
plikter. Detta kan vara ett resultat av befolkningsminskning, men 
det är mer troligt att det är ett uttryck för att borgerskapet börja
de uppfattas som en mer exklusiv och sluten grupp. Borgerskapet 
tenderade därmed att tydligare uppfattas som något annat än 
stadsbor i allmänhet (Westling 2000:259).

ANDRA STADSBOR
Det tycks ha varit en allmän tendens att de icke-borgerliga grup
perna efterhand tenderade att öka i de svenska städerna (Boethi
us 1943:16; Stadin 1979:31ff). Under 1700-talet var det långt 
ifrån någon självklarhet att stadsborna skulle vara borgare. I En
köping utgjorde det burskapsägande borgerskapet omkring 70 % 
av stadens befolkning runt år 1770. Det är i själva verket en rela
tivt hög siffra. Borgerskapets andel av den totala stadsbefolkning
en varierade kraftigt mellan olika städer vid mitten av 1700-talet.
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I exempelvis Köping, Gävle, Växjö, Hedemora, Raumo, Asker- 
sund, Falkenberg, Mariefred och Falköping utgjorde borgerska
pet minst 60 % av stadsbefolkningen. I Falköping och Mariefred 
var andelen till och med runt 90 procent. Det kan ställas i kon
trast till städer som Stockholm, Göteborg, Norrköping, Uppsala, 
Åbo, Nyköping och Karlskrona där borgerskapet utgjorde om
kring 20 till 30 % av befolkningen. I Falun var andelen ännu läg
re. Endast några få procent av stadens befolkning tillhörde bor
gerskapet (Carlsson 1977:14f). Det var alltså under 1700-talet 
långt ifrån självklart att stadsbon var borgare. Lika tydligt är det 
att skillnaderna var mycket stora mellan olika städer. En genom
snittssiffra för andelen borgare i svenska städer skulle alltså säga 
ganska lite om de faktiska förhållandena.

Flera undersökningar har visat att det även tidigare i historien 
kunde finnas stora grupper av stadsinvånare som inte tillhörde 
borgerskapet i egentlig bemärkelse. Birgitta Lagers undersökning
ar av Stockholm visar att borgerskapet utgjorde en mindre del av 
stadens befolkning redan under andra hälften av 1500-talet. 1582 
utgjorde Stockholms borgarhushåll inte mer än drygt 30 % av 
samtliga hushåll i staden. En del av stadens egna tjänare stod ut
anför borgerskapet. Bland stadsborna fanns även adelsmän, adels- 
tjänare, präster och lärare. Den största befolkningsgruppen i 
Stockholm utgjordes dock av kronans tjänare. Detta förhållande 
hade troligen etablerades under Gustav Vasas regeringstid (Lager 
1962:46ff; Lager-Kromnow 1992:50ff).

Förhållandena i Stockholm var säkert på många sätt exceptio
nella, men även en mindre stad som Vadstena hade ett betydande 
inslag av andra stadsbor än borgare. När klostret var fullt ut
byggt rymde det 85 bröder och systrar. Dessutom var många an
dra människor knutna till klostrets verksamhet. Driften krävde 
en hel del arbetskraft. Vidare kom klostret att locka till sig ett 
okänt antal män och kvinnor som slog sig ned i dess närhet. Hit 
hörde de så kallade beginerna, kvinnor som levde i religiös ge
menskap utan att ha avlagt klosterlöfte. Deras närvaro i Vadstena 
är känd bland annat genom att beginerna ådrog sig ärkebiskopens 
missnöje. 1412 förbjöds klostret att underhålla dem, med motive
ring att de tog allmosor från mer behövande. Beginerna betrakta
des med växande misstro och fördrevs senare av bröderna (Fritz 
2000a:86ff). Den kyrkliga närvaron var naturligtvis framträdan
de även i många andra svenska städer. Inte minst stiftsstäderna, 
med skolor och domkapitel, måste ha haft ett betydande befolk- 
ningstillskott utanför borgerskapet.

Vadstena fick under 1500-talet liksom Stockholm också en 
betydande grupp av kronotjänare. Slottet började uppföras 1545 
och med detta följde också en slottsforvaltning. Det blev senare 
residens för hertig Magnus och år 1573 uppgick hovpersonalen
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till 50 personer. Från 1606 residerade Johan lilts son hertig Johan 
i Vadstena. Enligt längderna för Älvsborgs lösen 1613 fanns då ett 
20-tal hovtjänare i Vadstena samt ytterligare runt 100 personer 
som hörde till slottsstaten. Bland de senare fanns både skrivare, 
kamrerare och olika hantverkare. Till slottsstaten hörde också 
militär personal. Omkring 1640 blev Vadstena centrum för Göta
lands fältartilleri. Ett 30-tal personer var knutna till den verk
samheten. Personalen var egentligen inte bofast, men många upp
visar ändå en tydlig förankring i staden. Befäl och artillerister 
uppträder som dopvittnen och som fastighetsägare och flera av 
dem hade familj i staden. Deras deltagande i stadslivet framträder 
också i skuldförbindelser och arvstvister. På 1640-talet förlädes 
även det svenska krigsmanshuset till Vadstena (Westling 2000: 
256ff; 2002:74ff).

I städerna har det alltid funnits grupper av fattiga. En del av 
stadens borgarhushåll saknas ibland i taxeringslängder därför att 
de på grund av fattigdom hade befriats från de normala borgerli
ga plikterna. Dessutom fanns det i många städer helgeandshus 
och hospital som hyste ett större antal fattiga. Hospitalen funge
rade både som fattiginrättningar och som vårdinrättningar för så
väl spetälska som mentalsjuka. Kring mitten av 1700-talet ändra
des hospitalens karaktär. De skulle inte längre fungera som för
sörjningsinrättningar och omvandlades successivt till renodlade 
mentalsjukhus. Hospitalet i Vadstena som tillsammans med Dan
viken i Stockholm tillhörde de större i landet hade ett 80-tal in
tagna vid slutet av 1600-talet och vid 1700-talets inledning var de 
över 100 (Qvarsell 2000:620ff). Men även mindre välkända hos
pital kunde hysa många personer. Vid Linköpings hospital fanns 
exempelvis 58 personer inhysta år 1601. Många av dem var funk- 
tionshindrade, men många utförde också någon form av arbete i 
staden, såsom ölbryggning, jordbruksarbete och olika sorters 
handräckning (Sandén 2005:125ff).

Från och med 1600-talet utvecklades manufakturnäringen i 
många städer vilket resulterade i ett växande arbetarskikt vid si
dan av borgerskapet. Örlogsbasen Karlskrona är ett annat exem
pel på en stad med speciell befolkningssammansättning. Motsva
rande gäller för universitetsstäderna Lund och Uppsala, liksom 
för bergsstaden Falun. Att beskriva den förindustriella stadens in
vånare i termer av burskapsägande köpmän och hantverkare ter 
sig som en våldsam förenkling. Inte heller är det möjligt att i någ
ra andra enkla generaliserande termer fånga den tidigmoderna 
stadsbefolkningens sammansättning. Det är helt enkelt uppen
bart att de förindustriella städernas befolkning var oerhört sam
mansatt och att sammansättningen skilde sig kraftigt åt mellan 
olika städer. Detta talar också emot att urban identitet och ur
bant vardagsliv skulle kunna fångas i några enkla generaliserande

101



och allmängiltiga termer. Däremot är det mycket möjligt att bor- 
garkollektiven har utvecklat en specifik och på många sätt domi
nerande identitet i kraft av att borgarna ändå utgjorde en etable
rad och någorlunda självmedveten elit. Det är också deras identi
tet och deras vardagsliv som ofta har lämnat spår i det skriftliga 
källmaterialet medan andra grupper ofta lämnat mer fragmenta
riska spår efter sig.

VÄLKOMNA OCH OVÄLKOMNA BESÖKARE
Borgerskapet uppfattas gärna som de egentliga stadsborna, men 
stadsbefolkningen har alltså varit någonting betydigt mer sam
mansatt och heterogent än vad borgarbegreppet ger vid handen. 
Olika delar av stadsbefolkningen befann sig i staden på olika vill
kor. De åtnjöt olikartade rättigheter och skyldigheter. Deras socia
la status skilde sig åt och det är troligt att de även representerade 
skilda urbana identiteter. Det är inte helt självklart vilka som ska 
räknas till stadens befolkning. Ännu mer komplicerat blir det om 
man frågar sig vilka människor som faktiskt vistades i staden vid 
olika tillfällen. Utöver mer etablerade grupper som borgare, kro- 
notjänare, präster, adelsmän och adelstjänare fanns ett ofta svår
åtkomligt skikt av fattiga och marginaliserade personer. Dessutom 
har det funnits mer eller mindre tillfälliga besökare i staden. Bir
gitta Lager menar att de icke bofasta utgjorde ett ganska påtaligt 
inslag i Stockholm under senare delen av 1500-talet. Det var fram
förallt tre grupper som av och till vistades i staden utan att tillhö
ra dess bofasta befolkning, nämligen militär personal, hovperso
nal, samt gästande köpmän och sjöfolk. En del av dem befann sig 
mycket tillfälligt i staden medan andra uppehöll sig där mer eller 
mindre kontinuerligt. Lager räknar med att den senare gruppen 
uppgick till omkring 600 personer. Det betyder att Stockholms be
folkning under 1580-talet varierade mellan 7 500 - 8 000 perso
ner och 9 000 - 9 500 personer under olika delar av året. Den hög
sta siffran uppnåddes givetvis när hovet befann sig i staden (Lager 
1962:29ff).

Det var naturligtvis inte bara i Stockholm som det fanns män
niskor som mer eller mindre tillfälligt men ibland också mer kon
tinuerligt uppehöll sig där utan att egentligen räknas till den bo
fasta befolkningen. Där fanns legitima besökare i form av främ
mande köpmän och tillresta bönder. I en stad som Vadstena 
tillkom före reformationen också ett stort inslag av religiösa besö
kare i form av pilgrimer. Vadstena var också, liksom många an
dra städer även platsen för såväl religiösa som världsliga möten av 
olika slag. När herr Ivar Axelsson (Tott) tillsammans med sin 
hustru Magdalena besökte Vadstena i oktober 1475 åtföljdes de 
av ett 50-tal personer (Fritz 2000b:149f). Kyrkomöten, herremöten
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och riksdagar hölls ursprungligen på olika platser i riket, men ef
terhand koncentrerades de och andra möten till ett mindre antal 
centrala platser och slutligen blev detta i huvudsak en angelägen
het för huvudstaden. Riksdagarna samlade ett stort antal besöka
re och under frihetstiden gav detta upphov till ett intensivt och 
omfattande umgängesliv i huvudstaden (Sennefelt 2005).

Inte minst under stormaktstiden var det också vanligt att sol
dater var förlagda i städerna under kortare eller längre tid. De 
återkommande krigen innebar också att krigsfångar kom att in
kvarteras i städerna. Exempelvis anlände år 1703 inte mindre än 
177 sachsiska fångar till Västervik. Fördelningen av krigsfångar 
tycks ha varit ganska ojämn. Arboga, Köping, Västervik och 
Norrköping tog emot stora grupper medan exempelvis Sundsvall 
och Enköping tog emot betydligt färre. Fångarna var ofta inkvar
terade hos borgerskapet. Såvida de inte var officerare, så förvän
tades de arbeta och användes i stor utsträckning för olika bygg
nadsarbeten. Fångarna tilläts i regel att röra sig ganska fritt. En 
del släpptes också fria efter hand och många, särskilt hantverka
re, vann så småningom burskap och integrerades i den svenska 
stadsbefolkningen (Stadin 1979:42ff).

I städerna fanns också ett större eller mindre inslag av illega
la och oönskade besökare. Här ligger det självklart i sakens na
tur att de är svåra att komma åt via det skriftliga materialet, men 
det är inte ovanligt att källmaterialet omnämner ”löst folk" och 
otillåtnainkvarteringar(Westling2002:89ff; Sandén2005:101ff). 
I november 1690 upprättade magistraten i Karlstad efter lands
hövdingens direktiv en förteckning över ”löst folk” som befann 
sig i staden. Inte mindre än 23 namn fördes upp på listan. Samti
digt erbjöds då många av dem tjänst, antingen hos enskilda bor
gare eller hos staden (Lindström 2005:10f). Många av rådstu- 
rättsprotokollens noteringar om fattiga och löst folk antyder ock
så en ambivalent hållning. Å ena sidan var de inte önskade i 
staden, men å andra sidan var stadens styrande inte heller sär
skilt villiga att handgripligen tvinga bort dem. På samma sätt var 
det visserligen förbjudet att hysa löst folk utan magistratens vet
skap, men å andra tycks det inte ha varit helt ovanligt att så sked
de.

De olika grupper som mer eller mindre tillfälligt besökte och 
vistades i städerna är minst sagt betydelsefulla om man vill kom
ma åt vilka människor som fanns i staden, vad de gjorde där och 
hur de förhöll sig till varandra. Deras vardagsliv utspelades också 
i staden och de bidrog genom sina aktiviteter till att forma det ur
bana livet och uppfattningar om staden. En analys av dessa grup
per är också helt nödvändig för en förståelse av det urbana livet 
och det urbana rummet. Samtidigt är detta ett forskningsområde 
som historiker än så länge bara har tangerat.
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STADENS NÄRINGAR
Stadspolitiken i form av lagar, privilegier, kungliga förordningar 
och instruktioner har ända sedan medeltiden utgått ifrån att stä
dernas invånare skulle ägna sig åt så kallade borgerliga näringar. 
Det innebar att stadsborna förväntades syssla med handel, hant
verk och så småningom även manufakturnäringar. Verkligheten, 
så som den framträder i annat källmaterial, såg ofta mycket an
norlunda ut. Borgerskapet utgjorde långtifrån någon enhetlig 
grupp, många fick sin försörjning på annat sätt än genom de 
egentliga stadsnäringarna och många av stadens invånare tillhör
de inte ens borgerskapet.

Enköping är ett av de mer välkända och uppseendeväckande 
exemplen på en stad där en stor del av befolkningen fick sin för
sörjning från andra näringar än handel och hantverk. Redan un
der 1600-talet började staden förändras från en handelsstad till en 
jordbruksstad. Enköpingsborgarna hade ett betydande innehav av 
åkerjord (omkring 500 tunnland enligt en karta från 1736). Stads- 
jordarna och borgarnas eget jordbruk har i och för sig alltid varit 
en viktig del i stadsbefolkningens försörjning, (jfr Lindeblad, den
na volym), men det som utvecklades i Enköping var ett kommersi
ellt jordbruk där bland annat rotfrukter odlades med Stockholm 
som viktigaste avsättningsmarknad. Under 1700-talet var jord
bruk i själva verket huvudnäringen för en stor del av stadens bor
gerskap. Detta syns inte i det källmaterial som vanligen använts 
för befolkningsstudier, det vill säga i mantalslängder och borger- 
skapsmatriklar. Där saknar en stor del av borgerskapet yrkesbe- 
teckningar. Jordbrukets roll framträder i stället i tullräkenskaper, 
kartor, boskapslängder, uppbördslängder, skrivelser till landshöv
dingen och i handlingar från rättstvister. Många av Enköpings 
mest välbeställda borgare återfinns faktiskt inom den grupp som 
troligen hade jordbruk som huvudnäring (Carlsson 1977:llff).

Städernas näringsstruktur har ofta studerats genom samman
ställningar av de yrkestitlar som återfinns i olika kamerala läng
der. Det är framförallt hantverk och liknande sysselsättningar 
som framträder i det sammanhanget. Köpmännen är ofta mer 
svåråtkomliga än hantverkarna, åtminstone under äldre perioder, 
eftersom de sällan bar yrkestitlar. De måste i många fall identifie
ras genom en bredare källmaterialgenomgång där deras verksam
het framträder, ibland direkt men ofta indirekt (Westling 2002: 
61). De medeltida och tidigmoderna städernas hantverkare har 
blivit föremål för ett par klassiska studier av Ernst Söderlund och 
Folke Lindberg (Söderlund 1943; 1949; Lindberg 1947). Hant
verkarna framträder ofta både som den största och som den mest 
heterogena gruppen i de förindustriella städerna. Gruppens hete
rogena karaktär framträder både i fråga om sysselsättningar och 
i fråga om fördelningen av ekonomiska tillgångar.
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Mantalslängdernas yrkestitlar visar att det fanns viktiga skillnader 
mellan olika städer under 1600- och 1700-talet. De flesta städerna 
verkar ha haft en ganska begränsad uppsättning hantverksyrken 
att döma av mantalslängderna. I regel fanns ett stort antal skrädda
re och skomakare liksom en och annan smed och snickare. Ytterli
gare några yrken kunde vara representerade genom en eller annan 
utövare. Ernst Söderlunds analyser av yrkestitlar i mantalslängder 
och i de hantverksförteckningar som lämnades till kommerskolle
gium under 1700-talet visar på en rad intressanta skillnader mellan 
olika städer. Vissa städer, som Stockholm, Norrköping och Göte
borg, hade ett mycket mer utvecklat och diversifierat hantverk än 
andra städer. Somliga städer, såsom exempelvis norrlandsstäderna 
- förutom Gävle - tycks ha haft en väldig begränsad hantverkar- 
kår. Stockholm uppvisar också en annan fördelning mellan yrken 
än många andra städer, vilket i sin tur kan kopplas till en större 
marknad för lyxvaror i huvudstaden. Där återfinns bland annat 
väldigt många guldsmeder, men också bokbindare, målare, bild
huggare, stenhuggare, träsnidare, stolmakare, gulddragare, peruk
makare och urmakare. I Stockholm var också inslaget av bagare 
och bryggare mer framträdande än i de flesta andra städer, vilket 
kan tolkas som uttryck för en längre driven arbetsdelning och en 
mer utvecklad konsumtionsekonomi. Göteborgs roll som sjöfarts- 
stad och Karlskronas roll som örlogsstad är andra exempel på att 
olika städers specifika karaktär också har skapat speciella förhål
landen för hantverket. Vissa yrken antas ha försörjt den egna sta
den och det närmaste omlandet med varor medan andra yrken an
tas ha haft avsättningsmarknader långt utanför den egna staden. 
Sålunda fanns exempelvis en stor ansamling av kopparslagare i 
Jönköping, Norrköping och Kristianstad. Yrkessammansättningen 
har också förändrats över tiden. Under 1700-talet expanderade 
sämskmakeriet kraftigt. Särskilt i vissa städer såsom Nyköping och 
Norrköping blev detta ett viktigt yrke. Detta har i sin tur satts i 
samband med förändrade konsumtionsvanor och ett växande eko
nomiskt välstånd utanför huvudstaden. Under 1700-talet föränd
rades hantverkarstrukturen i landsortsstäderna också på annat 
sätt. Dels ökade inslaget av lyxhantverk, såsom guldsmeder och 
hattmakare, vilket tyder på ett ökat välstånd, dels förändrades och 
diversifierades hantverket på ett sätt som indikerar en tillbakagång 
för självhushåll och en ökande arbetsdelning. Detta kommer till ut
tryck exempelvis i garveri- och bagarnäringarnas expansion utan
för Stockholm. Överhuvudtaget tyder hantverksstatistiken på att 
hantverket expanderade kraftigt under 1700-talet och det antas att 
städernas hantverkare också i allt högre grad fann sina kunder på 
landsbygden (Söderlund 1949:42ff, 52ff).

Söderlunds analyser indikerar intressanta regionala särdrag, 
strukturella förändringar över tid och en interaktion mellan stad
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och landsbygd. Resultaten indikerat också att den enskilda sta
dens näringsstruktur inte enbart har bestämts av lokala förhållan
den utan också av det faktum att städerna har ingått i ett större ur- 
ban-ruralt sammanhang (jfr Anglert, denna volym). Den typen av 
ansatser har dessvärre fått få efterföljare i svensk stadshistorisk 
forskning. Däremot har Söderlunds hantverksstatistik ofta åbero
pats i senare studier. Nyare forskning har dock visat att mantals- 
längdernas yrkestitlar ger en alltför begränsad bild av 1600-tals- 
städernas näringsstruktur. Claes Westling har bearbetat ett betyd
ligt bredare skriftligt material för Vadstena och Skänninge under 
perioden 1630-1660. Bilden av näringsstrukturen ändras radikalt 
jämfört med Söderlunds mantalslängdsbaserade statistik. Antalet 
hantverkare i Vadstena ökar med Westlings underlag från 21 
stycken till minst 77 runt år 1650 medan antalet hantverkare i 
Skänninge ökar till 29 i stället för endast 4 enligt Söderlunds be
räkning. Antalet skräddare i Vadstena ökar från 5 till 17 och an
talet skomakare från 5 till 15. En mängd yrken visar sig ha utövats 
i Skänninge och Vadstena utan att detta framgår mantalslängden. 
Enligt mantalslängden fanns det åtta olika hantverk representera
de i Vadstena 1650, men Westlings bearbetning visar att det fanns 
minst 26 olika hantverk representerade i staden det året och under 
hela perioden 1630-1660 kan inte mindre än 39 olika hantverks
yrken beläggas i Vadstena (Westling 2002:51ff).

Kekke Stadins undersökning av Arboga, Enköping och Väs
tervik 1680-1715 visar också att det då fanns ett växande inslag 
av arbetare och tjänstemän, det vill säga grupper som inte tillhör
de det traditionella borgerskapet. Inom borgerskapet dominerade 
hantverkarna, men det fanns stora skillnader mellan städerna. I 
Arboga och Västervik var inslaget av köpmän och skeppare mer 
framträdande än i Enköping där det i stället fanns en betydande 
andel fiskare och jordbrukare bland de burskapsägande. Stadin 
menar också att de svenska städerna under 1600-talet och 1700- 
talets första hälft i allmänhet uppvisar två skilda mönster. 1 den 
ena typen av stad var variationerna små och yrkesstrukturen do
mineras av de traditionella borgerliga yrkena, handel och hant
verk, ibland kompletterat med en grupp skeppare. I den andra ty
pen av stad minskade de borgerliga näringarna i betydelse och 
började ersättas av andra verksamheter. Här återfinns jordbruks- 
och fiskestäder som Enköping, men också befästnings-, skol- och 
bergsstäder (Stadin 1979:36ff).

Undersökningar av tabellverkets ståndsstatistik från andra 
hälften av 1700-talet förstärker bilden av borgerskapet som en 
ganska liten del av stadsbefolkningen. Totalt utgjorde hantver
karna knappt tio procent av den vuxna manliga befolkningen i 
ett 60-tal undersökta städer och köpmännen utgjorde mindre än 
fem procent. Den största gruppen (närmare 40 %) utgjordes av
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anställda såsom bodbiträden, tjänstefolk och gesäller. Till detta 
kom ett betydande antal fria arbetare, samt soldater och båts
män. Omkring en tiondel av städernas befolkning utgjordes av 
ståndspersoner. Sammantaget ger detta en bild av städernas be
folkning där ett relativt litet skikt av näringsidkare och ämbets
män dominerade staden politiskt och ekonomiskt samtidigt som 
huvuddelen av befolkningen bestod av arbetare, tjänstefolk och 
andra anställda. Sven Lilja har också visat på en tydlig samvaria- 
tion mellan stadsstorlek och social struktur. I de små städerna 
(med mindre än 1000 invånare) dominerade de traditionella bor
gerliga näringarna medan inslaget av andra grupper var mer om
fattande i större städer. Det innebär också att de traditionellt bor
gerliga näringarna hade fått en relativt liten betydelse i större stä
der (Fritzell 1983; Lilja 2000:235ff).

KVINNORNA OCH DERAS NÄRINGSVERKSAMHET
Kvinnor tenderar ofta att försvinna i dessa sammanhang. Det är 
företrädesvis män som uppträder i skattelängder och det är vanli
gen deras yrkestitlar och verksamheter som uppmärksammas. Någ
ra exempel finns dock på att även kvinnors yrken, sysselsättningar 
och ekonomiska ställning under senmedeltiden och 1500-talet 
uppmärksammats. Änkor hade i viss mån möjlighet att fortsätta 
driva sin döde makes näring. Givetvis har dessa kvinnor redan 
som hustrur varit delaktiga i hushållets näringsverksamhet. I det 
senare fallet återfinns de emellertid inte i skattelängder och de upp
träder inte med egna yrkestitlar. Sannolikt var en stor del av de 
kvinnor som återfinns i skattelängderna just änkor. I 1460 års 
skottebok från Stockholm utgör kvinnorna cirka 15 % av de upp
tagna. Flera av dem var tämligen välbärgade borgaränkor, men 
analyseras hela gruppen framgår det att, jämfört med män, åter
finns kvinnorna bland dem som betalade lite eller ingen skatt alls.

De flesta kvinnorna i senmedeltida skattelängder och tänke- 
böcker saknar yrkestitlar, men ibland förekommer sådana. I Ar
boga tänkeböcker från åren 1451-1569 framstår bagerska som 
det vanligaste kvinnoyrket medan 1460 års skottebok från Stock
holm innehåller yrken som bryggerska, sömmerska och väverska. 
Genom andra räkenskaper kan ytterligare sysslor (eller inkomst
källor) identifieras, till exempel inkvartering av soldater och sköt
sel av hittebarn. En kvinna i Arboga fick ersättning för att ställa i 
ordning koret i kyrkan. Att det förekom prostitution framgår 
också indirekt via förordningar och öknamn. Det enda förtroen
deuppdrag som regelmässigt tilldelades kvinnor hade också med 
sedlighet att göra. Av och till fick betrodda borgarhustrur i upp
drag att ”mjölka pigorna”. Det innebar att de skulle undersöka 
om ogifta pigor hade mjölk i brösten, vilket i så fall visade att de
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nyligen fött barn i hemlighet (Österberg 1980:283ff; Dahlbäck 
1995:98ff).

Även under 1500-talet omnämns ett fåtal kvinnoyrken i Stock
holm. Bland dessa återfinns bryggerskor, fiskblöterskor och mång- 
lerskor, liksom en barnmorska. Både fiskblöterskor och mångler- 
skor erlade mindre avgifter till staden för rätten att driva sin nä
ring. Den största gruppen av yrkesverksamma kvinnor bestod 
dock även under 1500-talet av änkor som drev handel eller hant
verk. Under 1500-talet fanns ett stort antal kvinnor vid hovet och 
bland slottspersonalen i Stockholm. Ofta framträder de dock bara 
fragmentariskt och antydningsvis i källmaterialet. I hovräkenska
per återfinns ammor, tvätterskor och kokerskor. Då och då skym
tar ogifta adelsdamer och kvinnligt tjänstefolk förbi, liksom 
kungens och hertigarnas mer eller mindre etablerade frillor. I 
slottsräkenskaperna framträder den kvinnliga personalen ofta 
tydligare. 1566 avlönandes ett 80-tal kvinnor av kronan, framfö
rallt för tjänst på slottet. En stor grupp utgjordes av bagerskor, fa- 
taburskvinnor och ”stuvukonor”. I anslutning till ladugårdsverk- 
samheten fanns totalt 22 möjlkdejor anställda. Bland mer tillfäl
lig personal återfinns, framförallt under hösten, ett större antal 
kvinnor som tillverkade korv och sylta på slottet (Lager-Krom- 
now 1992:77ff). Även i dessa avseenden bidrog alltså hovets när
varo och det kungliga slottet i Stockholm till att ge stadens socia
la struktur en speciell utformning.

Kekke Stadin har kunnat visa att kvinnornas yrkes- och nä
ringsverksamhet i svenska städer förändrades på ett genomgri
pande sätt under 1600- och 1700-talet (Stadin 1980). Hantver
kar- och köpmannahustrur deltog fortfarande regelmässigt i hus
hållets näringsverksamhet och många kvinnor fortsatte sedan att 
själva driva hushållets näring som änkor. Samtidigt finns under 
denna tid allt fler exempel på kvinnor som tilläts att självständigt 
etablera näringsverksamhet. I många fall rörde det sig om brygge
ri, bakning och småslakt. Många var fattiga änkor, som saknade 
möjlighet att driva makens näring vidare, men även soldathustrur 
och ogifta kvinnor dyker ibland upp bland dem som fick tillstånd 
att driva sådana verksamheter. Det finns också exempel på kvin
nor som verkade som krögare och gästgivare. I några städer hade 
en gren av bagerinäringen också utvecklats på ett sätt som vittnar 
om en delvis ny typ av näringsstruktur. Både i Arboga och i Sö
dertälje förekom specialiserad kringelbakning redan under 1700- 
talet. Avsättningsmarknaden fanns bland annat i Stockholm. Ar
betet utfördes av kvinnor, ofta änkor. I Södertälje påstods det år 
1775 att ”var och varannan fattig hustru och änka” levde på att 
baka och sälja kringlor.

Under dessa århundraden minskade också andelen borgare 
och borgarhushåll i de flesta svenska städer. Detta avspeglar sig
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också i kvinnornas försörjningsförhållanden och i deras yrkes
verksamhet. Pigor utgjorde i de flesta städer ett dominerande och 
växande inslag bland självförsörjande kvinnor. Samtidigt tycks 
det ha blivit ovanligare att borgardöttrar tog tjänst som pigor un
der 1700-talet. Ammor, barnjungfrur, och husjungfrur var också 
växande yrkesgrupper. Ännu vid slutet av 1600-talet var de ovan
liga i många städer medan dessa grupper återfinns i de flesta stä
der vid mitten av 1700-talet. Ammorna var för det mesta gifta, 
hustrur till båtsmän eller andra med små inkomster. Barnmor
skor återfinns också i de flesta städer under 1700-talet, men det 
var bara i Stockholm och Göteborg som det fanns något större 
antal. Även städernas hospital hade ofta anställda kvinnor. Deras 
uppgifter var inte alltid vårdande, utan kunde även innebära hus
hållstjänst. I och med 1686 års kyrkolag fick hospitalen en fasta
re organisation och de spreds till fler städer. Därmed blev detta 
också ett expanderande yrkesområde. Ett kvinnoyrke som däre
mot försvann var baderskan. Det offentliga bastubadandet mins
kade under 1600-talet och 1725 stängdes alla offentliga badstu
gor som alltså tidigare hade betjänats av kvinnor.

Mångleri var ett annat typiskt kvinnoyrke, som var vanligt i 
många städer. Ofta var det fattiga borgaränkor eller kvinnor ur 
stadens lägre skikt som sålde diverse varor, ofta mat och dryck. 
En del gick runt i staden med korgar medan andra sålde sina va
ror från stånd eller bodar. Christine Bladh, som har studerat 
månglerskorna i Stockholm under 1800-talets första hälft, kon
staterar att de utgjorde en mycket heterogen grupp. För att få till
stånd att driva mångleri krävdes att kvinnan kunde påvisa behov 
av inkomsten. De skäl som vanligen åberopades var att maken var 
sjuklig, hade låg inkomst eller helt saknade inkomst. Att mångle- 
riet på detta sätt hade en karaktär av nödhjälp hindrar inte att fle
ra månglerskor kom att driva framgångsrika rörelser och till och 
med förekom som husägare i staden (Bladh 1991).

Vid sidan av de verksamheter som kanske vanligast förknippas 
med kvinnoyrken återfinns många kvinnor även inom byggnads
sektorn som exempelvis kalkstrykerskor, kalkbräckerskor och 
tacktäckerskor. Enligt räkenskaper från 1680 arbetade åtta kvin
nor med byggnadsarbete under maj månad och i september avlö
nades 18 kvinnor för att lägga gatsten i Stockholm. 1750 har däre
mot inga kvinnor avlönats för sådana arbeten i Stockholm. Den 
typen av grovarbete tycks då ha blivit en helt manlig syssla. Ett 
område där kvinnoarbetet i stället ökade under 1600- och 1700- 
talet var däremot manufakturerna, framförallt vid textilmanufak
turerna. Ofta utgjorde kvinnorna en klar majoritet av arbetsstyr
kan. Det finns ingen riktigt klar bild av deras sociala bakgrund 
och sociala förhållanden, men här återfinns både änkor, döttrar 
och hustrur till soldater, byggnadsarbetare och mindre bemedlade
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hantverkare. Andelen kvinnor ökade också kraftigt bland den 
mantalsskrivna självförsörjande stadsbefolkningen mellan 1680 
och 1750.1 genomsnitt bland tio studerade städer ökade kvinnor
nas andel från 23 till 35 % (Stadin 1980).

I Helsingborg stod kvinnor under slutet av 1600-talet och bör
jan av 1700-talet för en betydande del av detaljhandeln över sun
det. Smör och kött tillhörde de varor som ofta transporterades 
och såldes. Verksamheten låg på gränsens till det tillåtna och myn
digheterna försökte tidvis begränsa den. De som då drabbades 
hårdast var soldathustrur och kvinnor ur det lägre borgerskapet. 
Annars fanns det både mer eller mindre självförsörjande kvinnor 
bland månglerskorna, såsom änkor och soldathustrur, och kvin
nor som mer bedrev detaljhandel i kompanjonskap med sina män. 
Kvinnorna i Helsingborg handlade på kredit, de lånade pengar 
och de lånade själva ut pengar trots de restriktioner som lagen 
innehöll. De behandlades inte heller systematiskt annorlunda än 
män, vare sig som låntagare eller som långivare (Fagerlund 2002: 
72ff).

Åsa Karlsson Sjögren betonar kvinnornas underordnade och 
utsatta position i sin undersökning av stormaktstidens Gävle 
(Karlsson Sjögren 1998). Andra forskare har i stället lyft fram 
kvinnors relativa självständighet och relativa handlingsutrymme. 
Lamberg ger flera exempel på sådant självständigt agerande i sen
medeltidens Stockholm. Bland dem fanns en rådmansdotter och 
änka som gjorde egna affärer och även vägrade att underordna sig 
sin nye make. Det hela slutade med separation och den nye ma
kens kommunala karriär gick då i stöpet (Lamberg 2001:123ff). 
I många fall framhålls det att kvinnors faktiska handlingsutrym
me i exempelvis ekonomiska angelägenheter har varit betydligt vi
dare i praxis än vad som framgår av lagar och förordningar. Det
ta var exempelvis ett av Hilde Sandviks huvudresultat i hennes be
tydelsefulla studie av kvinnor inom handel och hantverk i 
1700-talets Christiania (Sandvik 1992). Karlsson Sjögren menar 
dock att hennes undersökning av Gävle tyder på en ganska god 
överensstämmelse mellan kvinnornas faktiska möjligheter och de 
möjligheter och begränsningar som lagen angav. Hustrurna tycks 
ha haft en friare ställning i staden än på landsbygden, men de var 
likväl beroende av makens samtycke och det var framförallt än
kor som i praktiken kunde agera mer självständigt. Det förekom 
visserligen att hustrur ingick avtal och deltog i ekonomiska upp
görelser och transaktioner, men deras rättskapacitet var villko- 
rad. Makens samtycke förutsattes och han kunde om han ville 
sätta stopp för hustruns agerande. Även om änkor hade en friare 
och starkare position, så företräddes de ändå ofta av ombud i 
rättsliga sammanhang (Karlsson 1995).
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BORGERSKAPETS OCH STADSBEFOLKNINGENS 
SOCIALA SKIKTNING
Även om borgerskapet, de burskapsägande borgarna och de bor
gerliga näringarna ofta har varit utgångspunkt vid analyser av 
den förindustriella stadsbefolkningen så finns det andra angrepps
sätt. När Ruth Hedlund studerade den sociala strukturen i Väs
terås mot slutet av 1600-talet utgick hon i stället från stadens spe
ciella roll som stifts- och länsstad. Olika städer antogs uppvisa 
systematiska skillnader i befolkningsstruktur beroende på skill
nader i städernas funktioner. För Västerås del identifierades fyra 
olika huvudgrupper. Stadens funktion som handels- och mark
nadsplats identifieras med en grupp bestående av handelsmännen, 
skeppare och anställda vid järnvågen. För det andra fanns den 
grupp som tjänade stadens funktion som stiftsstad. Vidare fanns 
en tredje grupp som var knuten till stadens funktion som läns
stad. Slutligen identifieras en fjärde grupp som Hedlund inte kny
ter till någon specialfunktion. Här placeras de flesta av stadens 
hantverkare, outbildade arbetare, stadens båtsmän, samt stadens 
egna ämbetsmän och tjänare. Inom var och en av dessa grupper 
identifierar Hedlund också en hierarkisk ordning med en (liten) 
elit som förfogade över stora ekonomiska resurser, en mellan
grupp och ett stort underskikt med mycket begränsade resurser. 
Dessa olikheter motsvarades också av skilda bostadsförhållan
den. För delar av eliten ingick tjänstebostad i lönen. Eliten och 
mellanskiktet förfogade ofta över en egen gård, antingen på egen 
tomt eller på ofri grund. Det fanns också de som ägde eller förfo
gade över flera gårdar i staden. Slutligen fanns också en grupp 
stadsbor som saknade egen gård och därför var inhysta hos andra 
(Hedlund 1980). Det går att rikta invändningar mot Hedlunds 
befolkningsindelning. Hennes kategorier är knappast mindre 
konstruerade än en analys som utgår från borgarbegreppet eller 
från stadens näringsstruktur, men hennes perspektiv är samtidigt 
intressant genom att det betonar stadsbefolkningens icke-enhetli- 
ga karaktär.

Även Kekke Stadin har i sin rekonstruktion av den sociala 
strukturen i Västervik, Enköping och Arboga under perioden 
1680-1715 utgått från andra kategorier än de vanliga. Frågan om 
stadsbefolkningens sociala skiktning placerades in i en övergri
pande frågeställning om övergången till ett kapitalistiskt samhäl
le. Borgarbegreppet har visserligen en framträdande roll, men det 
ges en annan innebörd. Stadin skiljer mellan det formella burska- 
pet och begreppet borgare som hon väljer att förknippa med dem 
som drev borgerlig näring, det vill säga i första hand köpmän, 
hantverkare och skeppare. Den burskapsägande gruppens andel 
av befolkningen minskade kraftigt i både Arboga och Enköping



medan andelen i Västervik var relativt låg redan 1680. I alla tre 
städerna utgjorde de burskapsägande mindre än hälften av den 
självförsörjande mantalsskrivna befolkningen år 1715. Den grupp 
som Stadin identifierar som borgare utgjorde en ännu mindre an
del av stadsbefolkningen än de burskapsägande. 1715 var borgar
na bara en tredjedel av Arbogas och Västerviks befolkning. I En
köping däremot utgjorde borgarna (köpmän, hantverkare och 
skeppare) nästan hälften av den självförsörjande befolkningen 
(Stadin 1979:27ff).

1700-talets borgerskap framstår som en mycket skiktad grupp 
där de ekonomiska resurserna ofta var koncentrerade till en min
dre grupp. I Stockholm dominerade ett litet antal grosshandlare 
både ekonomiskt och politiskt (Ericsson 1981). I Eskilstuna ac
centuerades också de handlandes ekonomiska och politiska domi
nans under perioden 1750 till 1850 då Eskilstuna också utveckla
des mot en tidig industristad. Samtidigt utkristalliserades en eko
nomisk elit bland stadens hantverkare, huvudsakligen i Eskilstuna 
Fristad (Hörsell 1983). Flera forskare har uppmärksammat att 
det redan tidigt och även i mindre städer fanns en tydlig elit inom 
stadsbefolkningen. I regel har eliten identifierats genom sina eko
nomiska tillgångar. Ofta rör det sig om en liten grupp av gross
handlare, brukspatroner och enstaka hantverkare. I en stad som 
Enköping ingick även en grupp kommersiellt inriktade jordbru
kande borgare i den ekonomiska eliten. Stadin menar också att 
skiktningen ökade kring sekelskiftet 1700, så att eliten förfogade 
över en växande andel av stadens materiella resurser samtidigt 
som städernas undersikt ökade med en allt större arbetarbefolk
ning som förfogade över mycket små ekonomiska resurser (Stadin 
1979:68ff; Hedlund 1980:188ff). Det har funnits en tydlig strä
van hos städernas ekonomiska och politiska elit att koncentrera 
sitt ägande och sitt boende till stadens centrala delar och till sta
dens viktiga offentliga rum. Torg, rådhus och kyrkor har varit be
tydelsefulla i det sammanhanget (Hedlund 1980:104ff; Lamberg 
2001:139ff; Andersson 2003).

I 1580-talets Stockholm fanns en tydlig ekonomisk elit. Det 
fanns en liten kärna av framträdande fastighetsägare. 1582 fanns 
omkring 750 hus i Stockholm men endast omkring 500 fastig
hetsägare. De 17 största fastighetsägarna förfogade tillsammans 
över minst 93 hus. De flesta av dem hade anknytning till rådet och 
många av dem var också släkt med varandra. Även om de mer för
mögna bland stadens köpmän ofta var släkt med rådmän, satt de 
sällan själva i rådet. Men det är inte bara förekomsten av en elit 
som kan beläggas i det sena 1500-talets Stockholm. Enligt Birgit
ta Lager fanns det också en reell medelklass bestående välavlöna- 
de ämbetsmän och hantverkare i kronans tjänst (Lager 1962:54ff, 
136ff).
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I det senmedeltida Stockholm bodde rådmännen i samma delar av 
staden som de mest förmögna köpmännen. Stockholms medeltida 
befolkning framstår som oerhört skiktad och välståndet var tyd
ligt koncentrerat till vissa kvarter. De mindre bemedlade bodde 
utanför stadsholmen, på malmarna, på Helgeandsholmen och på 
Gråmunkeholmen (nuvarande Riddarholmen). Det var personer 
som utövade tyngre hantverk, byggnadsyrken och transportyr
ken. Stadsholmens södra kvarter representerar den andra änden 
av den socioekonomiska skalan. Huvuddelen av hushållen före
stods av köpmän, som ofta var involverade i utrikeshandel. Stads- 
skattenivåerna visar att det södra kvarteret var det mest förmög
na. I genomsnitt betalade de som bodde i det södra kvarteret om
kring dubbelt så mycket som övriga invånare på stadsholmen och 
omkring sex gånger mer än de som bodde på malmarna. Det väs
tra kvarteret utgjorde den minst fashionabla delen av stadshol
men. Där fanns mycket av det tyngre och smutsigare hantverket, 
men ändå betalade de mer än dubbelt så mycket i skatt som de ut
anför stadsholmen. Det östra kvarteret hade en mer sammansatt 
karaktär. Där fanns a ena sidan ett betydande antal förmögna 
köpmän men å andra sidan en betydligt fattigare grupp som do
minerades av stadens fiskare. Det inre kvarteret var genomsnitt
ligt något fattigare än det östra men å andra sidan mindre skiktat. 
Där fanns framförallt en blandning av något mindre välbärgade 
köpmän och hantverkare inom mer lyxbetonade yrken (Dahlbäck 
1995:50f).

Stockholms senmedeltida rådmän återfinns framförallt i sta
dens södra kvarter. Även i det östra och i det inre kvarteret bod
de många rådmän medan ytterst få återfinns i det västra kvarte
ret. Ett påfallande drag är det faktum att Stortorget inte tycks ha 
utövat någon dragningskraft på rådmännen. Marko Lamberg, 
som har studerat rådmännen i Stockholm, Malmö och Bergen un
der senmedeltiden, har bara kunnat belägga en enda rådman vid 
Stortorget under tiden 1350-1471. I stället framstår området 
kring Stortorget som guldsmedernas distrikt. Rådmännen var dä
remot ofta bosatta nära andra torg såsom Korntorget/Järntorget 
och Fiskartorget. Rådmansgårdarna placerades gärna så att de 
låg nära lossnings- och lastningsplatser. Det område som bäst 
kombinerade möjligheten till social representation och goda trans
portmöjligheter var just området kring Korntorget/Järntorget. 
Men även om rådmännen i Stockholm var koncentrerade till vis
sa områden, var de enligt Lamberg ändå spridda över så stora de
lar av staden att det egentligen inte går att urskilja några utpräg
lade elitenklaver (Lamberg 2001:143ff).

Även det senmedeltida Malmö var uppdelat i olika kvarter (fyra 
fjärdingar). Välståndet var också ojämnt fördelat mellan kvarteren, 
även om skillnaderna enligt räkenskaper från 1517-1519 inte var
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riktigt lika markerade som i Stockholm. De genomsnittliga skat
tebeloppen i den andra fjärdingen låg ändå nästan dubbelt så högt 
som i den tredje fjärdingen. Skillnaderna gentemot den första och 
den fjärde fjärdingen var mindre men trots allt tydliga. Samban
det mellan höga skattebelopp och trolig koncentration av köpmän 
är inte heller riktigt lika starkt i Malmö som i Stockholm. Å an
dra sidan fanns en koncentration av frälseägda gårdar längs Ka- 
lendegatan, något som saknade riktig motsvarighet i Stockholm. 
De ekonomiskt svagaste grupperna var också i Malmö koncentre
rade till stadens utkanter (i väster, söder och sydöst). I Malmö 
tycks närheten till torgen inte ha varit avgörande för de välbärga
des lokalisering. Norr om torget vid Adelgatan bodde invånare 
med relativt låga inkomster och området kring södra torget be
boddes av skattebetalare på mellannivå. Kvartersindelningen 
tycks inte heller vara det som tydligast belyser de socio-topogra- 
fiska skillnaderna i Malmö. Adelgatan fungerade som fjärdings- 
gräns, men eftersom de förmögna borgarna ofta bodde längs just 
den gatan kom de att administrativt tillhöra tre olika fjärdingar. 
Det var särskilt Adelgatans södra sida och i synnerhet området 
nära Österport och Färjeporten som utgjorde de välbärgades hu
vudområde. Adelgatans norra sida hade en betydligt mer hetero
gen befolkning. Även rådmännen i Malmö ägde ofta fastigheter 
vid Adelgatan. Deras gårdar låg nära hamnen, torget, rådhuset el
ler kyrkan. Särskilt rådmanstätt var området där stadens två hu
vudgator, Adelgatan och Södergatan möttes. I Malmö fanns där
med en tydligare koncentration av ekonomisk och politisk elit till 
ett avgränsat område i staden (Lamberg 2001:147ff).

Den här typen av sociotopografiska studier har inte varit spe
ciellt vanliga i svensk stadshistorisk forskning, även om det som 
synes finns några exempel. Det är definitivt ett omrade som skul
le kunna utvecklas betydligt mer. Överhuvudtaget har de rumsli
ga dimensionerna av sociala hierarkier, social interaktion och 
kulturella praktiker ännu bara tangerats av historiker.

Sociala skillnader har kunnat manifesteras på många olika 
sätt. Det är inte bara bostaden och bostadens placering som har 
varit av betydelse. Även klädedräkten har varit ett sätt att marke
ra makt, resurser och status. I 1400-talets Stockholm förbjöds 
också ”beryktade” kvinnor att bära guld, silver, hermelin, grå
skinn och korallhalsband (Stockholms stads tänkeböcker 1474- 
1483: 430ff). De etablerade borgarnas klädval kunde också för
anleda missnöje, framförallt från adelns och kungamaktens sida. 
Under Johan IIL.s tid uttrycktes vid flera tillfällen sitt ogillande 
över hur borgarna, troligen då de mer förmögna, klädde sig. Kvin
norna använde kläder av siden och sammet i stället för den ’rätte 
borgerske dräkt”. Detta hade även lett till att kronans tjänare 
klädde sina hustrur i dyra kläder. Att borgarna klädde sig som
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adeln var förkastligt. Man kunde inte längre skilja köpmännen 
från hovfolket. Enligt kungen var det framförallt köpmän av ut
ländskt ursprung som syndade. Det infördes också restriktioner 
för borgarnas och kronotjänarnas klädedräkter. Om dessa verkli
gen efterlevdes är en annan sak (Lager 1962:136f).

Innehav av status- och värdeföremål, såsom silverföremål, tex
tilier och böcker, kan också studeras genom bouppteckningar. Så
dana finns i många fall bevarade från och med 1600-talet. Mate
rialet är inte oproblematiskt, men väntar ännu på en mer systema
tisk bearbetning. Även redogörelser för arvskiften och arvstvister 
skulle kunna användas i sådana sammanhang. I domböcker och 
skråprotokoll har lån och skuldärenden registrets. Ofta användes 
då silverföremål och textilier som panter. Domböckerna kan ock
så via många andra ärenden ge information om förekomsten av 
både statusföremål och vardagsföremål. Konsumtionsforskning 
har utvecklats till ett betydande historiskt forskningsområde, 
men tyngdpunkten har legat på relativt modern tid, från mitten av 
1800-talet och framåt (Söderberg & Magnusson 1997).

HUSHÅLLET OCH FAMILJEN
I modern socialhistorisk forskning har familjebildningsmönster 
och giftermålsstrategier varit ett framträdande forskningsområ
de. Fokus har dock i huvudsak legat på tiden från och med 1800- 
talets mitt (se exempelvis Nilsson & Tedebrand 2005 för ett färskt 
exempel). De flesta resonemang om den sociala organisationen i 
den medeltida och tidigmoderna staden tar sin utgångspunkt i 
hushållet som en grundläggande social och ekonomisk enhet. 
Ändå saknas i stort sett studier av hushållsstruktur, familjebild
ningsmönster och giftermålsstrategier i svenska städer före 1800- 
talet. Detta är onekligen en besvärande kunskapslucka. Marko 
Lambergs tidigare referade undersökning av rådmännens hus
hålls- och familjeförhållanden i Stockholm, Malmö och Bergen är 
ett av få bidrag till detta område. Det finns ytterst få indikationer 
som antyder någon annan grundstruktur än kärnfamiljen bland 
rådmännen och i stort sett alla tycks också ha varit gifta. Lam
berg beskriver också de agnatiska släktbanden som bräckliga. 
Dödsfall, omgiften och barnlöshet innebar att manslinjer i rätt 
nedstigande led sällan upprätthölls längre än ett par tre generatio
ner. Giftermålsstrategierna har också, åtminstone i Stockholm, 
varit viktiga för många rådmäns sociala avancemang. Det finns 
många exempel på att blivande rådmän har avancerat från en po
sition som köpsven eller skrivare till egen köpman via giftermål 
med änkor eller döttrar till köpmän. Många blivande rådmän har 
också gift sig med änkor, döttrar eller systrar till rådmän. Antalet 
kända svärfar-och-svärson-relationer är betydligt fler än antalet
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kända far-och-son-relationer i Stockholms senmedeltida råd. 
Kvinnor har alltså spelat en oerhört viktig roll i stadens elitskikt 
när det gäller att överföra egendom, social position och makt. 
Lamberg konstaterar också att giftermålsmönstren indikerat en 
långt driven etnisk exklusivitet. Blandäktenskap mellan tyskar 
och svenskar var ovanliga bland storköpmännen och rådskretsen. 
De som tycks ha varit etniskt mest obundna i sitt äktenskapsval 
var rådmansänkorna (Lamberg 2001:85ff).

Elsa Lunander har observerat stora förändringar i familje
mönster bland Örebros näringsidkare under loppet av 1800-talet. 
Under 1800-talets först del var omsättningen stor i Örebros inom 
handlar- och hantverkarkåren. Det var inte heller speciellt vanligt 
att verksamheten gick i arv inom samma familj. Under seklets 
gång förändrades dock detta mönster och det blev allt vanligare 
att företagen ärvdes och fördes vidare inom samma familj. Den 
genomsnittliga familjestorleken ökade också något under seklet. 
Detta kan i sin tur kopplas till det faktum att det blev fler full
ständiga familjer och att barnadödligheten sjönk. Familjestruktu
ren förändrades också i riktning mot en utpräglad kärnfamilj. Vid 
1800-talets början var det betydligt vanligare att även fosterbarn, 
föräldrar och syskon ingick i hushållet. Men mot slutet av seklet 
hade de inneboendes antal minskat och de var då i huvudsak an
ställda inom husfaderns näringsverksamhet. En annan förändring 
var den att sönerna bodde kvar längre hos sina föräldrar. Vid 
1800-talets inledning bodde få söner kvar hos sina föräldrar efter 
15 års ålder. Detta blev alltså vanligare under seklets gång. Lu
nander menar att detta dels berodde på att sönerna i allt högre 
grad förväntades ta över verksamheten och då lärdes upp i den 
egna familjen, dels berodde det på att det tillkom fler arbetstillfäl
len utanför de traditionella hantverks- och handelsnäringarna där 
arbetskraften inte längre förväntades bo i arbetsgivarens hushåll. 
Samtidigt som kärnfamiljen ökade i storlek så minskade hushålls
storleken. Gesällerna och handelstjänarna flyttade ut ur mästar
nas och köpmännens hushåll och kom i allt högre grad att bilda 
egna hushåll. Gesällernas och lärlingarnas position förändrades 
från att vara blivande mästare till att i allt högre grad framstå 
som lönarbetare utan framtid som självständiga näringsidkare. 
Dessa förändringar innebar också att de tidigare patriarkala ban
den mellan husbonde och anställda luckrades upp (Lunander 
1988:103ff, 147ff). Lars Edgren har iakttagit liknande föränd
ringar i gesällernas och lärlingarnas position i Malmö mellan 
1750 och 1850 (Edgren 1987).

Även i Eskilstuna förändrades familje- och hushållsstruktu- 
ren från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Fram till 
omkring 1770 ökade hushållens storlek. Mest påtaglig var denna
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förändring för det handlande borgerskapet som tydligt framstod 
som en dominerande grupp, både ekonomiskt och politiskt. Det 
var också ett förhållande som accentuerades under den fortsatta 
utvecklingen fram till mitten av 1800-talet (Hörsell 1983).

Annika Sandens studie av Linköping 1600-1620 bekräftar 
hushållets och äktenskapets centrala roll. De lokala institutioner
na i form av rådsturätt, sockenstämma och domkapitel strävade 
efter att så långt det var möjligt foga in stadsborna i fungerande 
hushåll. Råd och domkapitel medlade och strävade efter att upp
nå förlikningar och överenskommelser om det uppstod konflikter 
inom äktenskapet, allt för att vidmakthålla sämja och harmoni i 
lokalsamhället. Samtidigt uppvisade institutionerna en långt dri
ven pragmatism. De som verkligen önskade få gifta sig fick göra 
det och de som verkligen inte kunde hålla sams och som inte ville 
leva tillsammans beviljades ofta skilsmässa eller separation även 
om de formellt giltiga skälen för detta inte alltid förelåg (Sandén 
2005). Även i Åsa Karlsson Sjögrens undersökning av kvinnors 
rätt i stormaktstiden Gävle spelar äktenskapet en centrali roll. 
Hon betonar dock i högre grad äktenskapets ojämlika och för
tryckande funktions för stadskvinnorna. Kvinnans underordning 
var fundamental och i de fall giftermålets löften om plikter och 
skyldigheter inte upprätthölls var hennes position mycket utsatt. 
Samtidigt betonar Karlsson Sjögren också att parrelationen var 
mer betydelsefull i staden än på landsbygden. På landsbygden var 
änkan beroende av egen arvejord och därmed var hon också mer 
beroende av sin egen släkt, medan stadsänkans position också vi
lade på makens efterlämnade rörelse (Karlsson Sjögren 1998).

Dessa undersökningar bidrar alla till vår kunskap om familje
förhållanden, hushållsorganisation, giftermålsstrategier med 
mera i den förindustriella staden, men likväl har vi ännu en myck
et fragmentarisk bild av detta. Det är också vanskligt att på bas 
av ett så bräckligt underlag dra generella slutsatser. Inte minst 
finns en uppenbar risk att det sena 1700-talets och det tidiga 
1800-talets förhållanden projiceras bakåt i tiden och därmed ce
menterar en uppfattning om den förindustriella stadens sociala 
förhållanden som mer enhetliga, stabila och oföränderliga än de 
kanske faktiskt var. Dessa kunskapsbrister är också besvärande 
utifrån ett mer tvärvetenskapligt perspektiv. Det skriftliga käll
materialet erbjuder i många fall goda möjligheter att faktiskt ana
lysera familjernas och hushållens strukturer och dynamik, men så 
länge det skriftliga källmaterialets potential att ge oss kunskap 
om dessa problemkomplex inte har realiserats blir också histori
kerns möjlighet att berika analyser av exempelvis bostads- och 
verkstadslämningar betydligt mer begränsad än den skulle behö
va vara.

117



VARDAGSLIV, SOCIAL INTERAKTION 
OCH SOCIAL ORDNING
I och med att det kulturanalytiska perspektivet har fått större be
tydelse i historieforskningen har frågan om kollektiva identiteter, 
erfarenheter och kulturella tolkningsmönster också uppmärk
sammats. Detta har även bidragit till nya perspektiv på det urba
na vardagslivet. Vardagslivet rymmer inte bara det dagliga livets 
materiella ramar. Det handlar också om nätverk och social inter
aktion liksom de tolkningsramar som organiserade det dagliga li
vet och mötet med andra människor. Borgarkollektiven och skrå
gemenskaperna har inte bara varit yrkessammanslutningar och 
juridiska enheter. De har också bildat täta korprationer med nära 
personliga sociala band där gruppidentiteten och gruppspecifika 
normsystem har varit framträdande. Inte minst inom hantverkar- 
kulturen har föreställningar om heder och ära varit betydelseful
la både för gruppidentitet och för sociala handlingsnormer (Lind
ström 1991; 1993). Även köpmän och andra elitgrupper bildade 
mer eller mindre formaliserade korporationer baserade på täta 
horisontella band (Lamberg 2001:167ff). Det finns många exem
pel på hur ritualiserat våld har använts systematiskt för att stärka 
gruppidentitet och för att markera distans till andra grupper, allt
ifrån studenter på 1600-talet till smedsgesäller på 1800-talet 
(Magnusson 1988; Geschwind 2001).

Heder och ära uppfattades som någonting mycket konkret. 
Ära var någonting man innehade, men den måste bevaras och för
svaras. Om den gick förlorad eller ifrågasattes underminerades 
den sociala positionen. Ingen hedervärd person ville ha kontakt 
med den som förlorat sin ära och därmed hotades inte bara de so
ciala relationerna utan även utkomstmöjligheter och i sista hand 
den fysiska överlevnaden. Att äran tillmättes en så avgörande roll 
i det sociala livet hänger troligen samman med att detta var ett 
samhälle med relativt små materiella marginaler samtidigt som 
behovet av personlig tillit var mycket stort (Lindström 1988:101ff; 
1994a; 1994b; Sandén 2005:105ff).

NÄTVERK
Under senare år har nätverksanalyser fått en framträdande roll 
inom svensk historieforskning (Aronsson, Fagerlund &C Samuels
son 1999; Gunneriusson 2002; Hreinsson & Nilson 2003). Det
ta har också avsatt spår inom den stadshistoriska forskningen. 
Nätverksanalyser kompletterar och ger nya dimensioner till 
stadsbefolkningens sociala relationer och till hur vardagslivet or
ganiserades och strukturerades. Dopfadderinstitutionen har vi
sat sig vara ett viktigt sätt att knyta och bekräfta sociala band.
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Dessa relationer hade också en tydlig riktning. Man valde faddrar 
från det egna eller från högre samhällsskikt. Därmed blev fadder- 
skapet också en möjlighet för människor med en stark social posi
tion att manifestera sin plats och att befästa hierarkiska sociala re
lationer. Solveig Fagerlund har i sin studie av Helsingborg 1680- 
1709 också visat att manliga och kvinnliga faddrar ofta hade 
skilda funktioner. De manliga faddrarna upprätthöll ofta de hori
sontella banden genom att vara faddrar åt barn ur samma skikt 
medan kvinnorna oftare stod för de vertikala sociala banden. Råd- 
manshustrurna var exempelvis mycket populära som dopfaddrar 
både åt barn ur det egna skiktet och åt barn från lägre skikt. Det 
var inte särskilt vanligt med ömsesidiga dopfadderrelationer, men 
de förekom inom vissa grupper, exempelvis bland rådmännen och 
inom vissa hantverkargrupper där dopfadderrelationerna därmed 
alltså snarare befäste en korporativ gemenskap än hierarkiska 
band (Fagerlund 2002:43ff).

Claes Westling har undersökt en annan typ av nätverksliknan- 
de relationer, nämligen Vadstena- och Skänningebornas kontakt
nät med andra städer och med omgivande landsbygd 1630-1660. 
Undersökningen inbegriper såväl ekonomiska transaktioner som 
olika former av immateriellt bistånd, exempelvis fullmäktigeupp
drag, edgång och vittnesmål. Kontakterna var intensiva mellan de 
två städerna, med den omgivande landsbygden men också med 
växande stapelstäder såsom Norrköping, Jönköping, Göteborg 
och Stockholm. Samtidigt fanns också, om än i betydligt mindre 
utsträckning, kontakter med mer avlägsna uppstäder och lands
bygdsområden. Det var städernas köpmannaelit som hade de mest 
omfattande kontaktnäten och det var framförallt bättre beställda 
borgare och bönder, samt ståndspersoner och präster, de hade 
kontakter med. Samtidigt visar det sig att man inte behövde vara 
köpman för att ha ett omfattande kontaktnät och det finns exem
pel både på mindre bemedlade borgare och även stadsbor utanför 
borgerskapet som hade omfattande kontaktnät. En annan viktig 
iakttagelse är den att släktskapsrelationer tycks ha haft en stor 
betydelse för kontaktnäten. De mer omfattande nätverken inne
höll ofta ett betydande inslag av sådana relationer (Westling 
2002:93ff).

Nätverken hade en oerhört stor betydelse för stadsbefolkning
ens sociala liv. Det gäller både vardagslivet och de speciella tillfäl
len i livet då ett socialt eller ekonomiskt kapital behövde mobili
seras i större utsträckning än normalt. Nätverken spelade uppen
bart en viktig roll även när det gällde att befästa och manifestera 
sociala och politiska positioner. Det finns en närmast gigantisk 
mängd skriftligt källmaterial som kan användas för denna typ av 
undersökningar. Nätverk och sociala kontaktfält är områden som 
ännu bara i mindre utsträckning har beaktats och studerats vad



gäller den äldre urbana historien. Här finns alltså stora möjlighe
ter att utveckla och fördjupa perspektiven på de människor som 
befolkade de medeltida och tidigmoderna städerna.

BROTTSLIGHET OCH RÄTTSKIPNING
Brottslighet kanske inte alltid hör till vardagslivet, men studier av 
brottslighet och rättskipning kan indirekt säga mycket om var
dagslivets sociala normer. Den ger oss också oerhört mycket kun
skap om social interaktion och om den sociala ordningen. Brotts
lighet och rättskipning har från och med senare delen av 1980-ta- 
let blivit en livaktig gren inom det socialhistoriska fältet. Många 
studier har lokaliserats till städer och de har därigenom bidragit 
inte bara till kunskap om städernas brottslighetsmönster och råd- 
sturätternas principer för rättskipning. De har även bidragit med 
kunskap om vardagsliv, om offentliga arenor i staden och om det 
urbana livets genusordning.

Det skriftliga källmaterialet gör det möjligt att undersöka 
brottsligheten i vissa svenska städer redan från 1400- och 1500-ta- 
let. Från och med 1600-talets inledning är det möjligt att studera 
brottslighet och rättskipning i stort sett i varenda svensk stad. Det 
finns stora skillnader mellan den brottslighet som framträder i äld
re domböcker och den brottslighet som registreras idag. Två myck
et påtagliga skillnader är å ena sidan det stora inslaget av våld och 
å andra sidan den ytterst måttliga mängden egendomsbrott. I städer 
som Arboga, Stockholm, Vadstena och Linköping var det dödliga 
våldet grovt räknat 20 till 40 gånger vanligare än det är idag. Hur 
läget var innan 1400-talet kan det skriftliga materialet inte ge nå
got svar på. Däremot är det tydligt att det dödliga våldet minskade 
från om med 1600-talets inledning. Senast vid mitten av 1700-talet 
var övergången till en betydligt lägre nivå av dödligt våld fullbor
dad. Förändringarna från den tiden fram till idag är måttliga jäm
fört med den fundamentala transitionen mellan tidigt 1600-tal och 
1700-talet. Det lindrigare våldets utveckling över tid är svårare att 
studera på ett entydigt sätt, bland annat därför att förändringar i 
lagstiftning, i rättspraxis och i benägenhet att anmäla får större be
tydelse jämfört med det dödliga våldet. Ändå finns det mycket som 
tyder på att även det icke dödliga våldet har genomgått en liknande 
förändring över tid. Förändringarna är inte heller unika för de ur
bana miljöerna. I stort sätt tycks landsbygden ha upplevt en liknan
de övergång även om det också finns landsbygdsområden där den 
långsiktiga utvecklingen av våld verkar ha följt delvis andra möns
ter (Österberg 1991:72ff; Karonen 1998; Ylikangas m fl 2000). Vi
dare är övergången inte heller ett specifikt svenskt eller nordiskt fe
nomen. I stället är det fråga om ett gemensamt Västeuropeiskt för- 
ändringsmönster (Spierenburg 1996; Eisner 2001).
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Ett annat framträdande drag är de fåtaliga egendomsbrotten un
der äldre tid. Den stora expansionen för stölder och andra egen
domsbrott är i själva verket i huvudsak ett efterkrigsfenomen 
(Österberg & Lindström 1988: 42ff, 109ff; Österberg 1991:75ff). 
Våld och egendomsbrott skilde sig också åt på andra sätt. Medan 
våldsbrotten, åtminstone före den stora nedgången, förövades av 
representanter för alla samhällskikt, i alla fall om de var män, så 
var stölder och andra tillgreppsbrott i hög grad förbundet med 
fattiga, obesuttna och på annat sätt marginaliserade personer 
med låg status. Stöld straffades hårt. Döds- och kroppsstraff var 
vanliga och den som klarade sig undan med livet i behöll betrak
tades fortsättningsvis som ärelös. Dråp kunde visserligen resulte
ra i dödsstraff, men de flesta våldsbrott sonades med böter som 
ibland kunde vara ganska måttliga. Det var inte heller ovanligt 
med förlikningar, åtminstone fram till 1600-talet. Ännu under 
1600-talet var det också relativt vanligt att även personer med en 
etablerad ställning begick våldshandlingar utan att detta tycks ha 
skadat deras sociala position eller deras anseende. Snarare uppfat
tades våld som ett legitimt sätt att försvara den personliga hedern 
(Österberg & Lindström 1988:94f; Sundin 1992:113).

Olika typer av ordningsbrott, inklusive sedlighetsbrott och 
förbrytelser mot ekonomiska regleringar ökade i betydelse från 
och med senare delen av 1500-talet. Detta kan sättas i samband 
med en ökande vilja från en allt starkare och mer välorganiserad 
centralmakt att kontrollera och reglera både samhällsekonomin 
och undersåtarnas vardagsliv. Den ökade sedlighetsivern är också 
nära förbunden med en kyrklig offensiv under 1600-talet (Öster
berg 1991:78; Sundin 1992:317ff).

Ytterligare en viktig förändring under 1500- och 1600-talet är 
den successiva förskjutningen från brottmål till civilrättsliga tvis
ter. Brottmålen minskade egentligen inte i omfattning, men en allt 
större del av rådsturätternas arbete ägnades åt civilrättsliga ären
den, framförallt skulder, arv och köp. Människors vardagliga 
konflikter tycks i allt större utsträckning ha kommit till uttryck i 
tvistemål i stället för slagsmål och okvädanden. Parallellt har 
stadsborna under samma tid också blivit allt mer benägna att an
vända sig av rådet och rådsturättens protokoll för att helt enkelt 
registrera och offentliggöra ekonomiska angelägenheter såsom 
skuldförbindelser, köp, uppdelning av arv med mera (Söderberg 
1990; Lindström 2003). Under 1600-talet byråkratiserades också 
rådet. Fler medlemmar blev litterata och utbildade. Sammanträ
dena blev betydligt fler, antalet ärenden expanderade kraftigt och 
en allt större del av rådets arbete ägnades åt administrativa upp
gifter. Delvis initierades den utvecklingen från centralmaktens 
sida, gärna med landshövdingen som direkt aktör (Lindström 
2003).

121



Det är närmast ett axiom att brottslighet i allmänhet och vålds- 
brottslighet i synnerhet kan förknippas med män, gärna yngre 
män. Det finns dock ett häpnadsväckande undantag från grund
regeln att män dominerar bland brottslingar. Under 1710-talet 
var mer än 60 % av de dömda brottslingarna i Stockholm kvin
nor. Kvinnorna dominerade starkt bland dem som dömdes för 
egendomsbrott, okvädanden och osedlighet, men även drygt 40 
% av de dömda våldsbrottslingarna var kvinnor. De dömda kvin
norna kan i betydligt högre grad än männen hänföras till stadens 
underklass. Kvinnornas brottslighet i 1710-talets Stockholm kan 
i stor utsträckning kopplas till en marginaliserad position. De an
klagades ofta för att olovligen ha ägnat sig åt sådant som slakt, 
bryggning, brödbakning och handel. Män anklagades i stället för 
fusk med vikter, priser och tullavgifter. Dessa män var till skill
nad från kvinnorna ofta besuttna och det var som synes inte de
ras rätt till varuproduktion och handel som ifrågasattes (Anders
son 1998:43ff).

Även Solveig Fagerlund ser i sin undersökning av kvinnors 
vardagsliv i Helsingborg 1680-1709 ett samband mellan ekono
miska aktiviteter å ena sidan och våld och ärekränkningar å an
dra sidan. De kvinnor som var mest ekonomsikt aktiva var också 
de som var mest inblandade i vålds- okvädningssaker. Äran var 
nära förbunden med föreställningen om ekonomisk redlighet och 
många både fysiska och verbala konflikter handlade egentligen 
om ett försvar av äran. Dessa kvinnor, framförallt ur de lägre skik
ten, agerade också i en helt annan verklighet än den där kvinnor 
levde upp till ett ideal om blygsamhet och tystlåtenhet. Men det 
fanns också skillnader mellan olika grupper. Hantverkshustrur 
värnade i större utsträckning sin egen ära medan köpmannahus
truns ära tydligare var kopplad till maken. De högre skiktens 
kvinnor deltog också mer sällan i våldshandlingar än hantverkar
hustrurna. Dessa rörde sig i större utsträckning i samma värld 
som männen (Fagerlund 2002:124ff).

TID OCH RUM
Tid och rum har hittills haft en ganska undanskymd roll i stads- 
historiska studier. Men det finns en del exempel som visar på ett 
ökat intresse för dessa dimensioner. Tids- och rumsanalyser har 
också en potential att tillföra nya aspekter på det urbana vardags
livet. Här finns en tydlig inspiration från mentalitetshistoria i 
form av forskare som Jaques le Goff och Aron Gurevitj (Le Goff 
1980; Gurevich 1985).

Det kan tyckas märkligt att historiker i relativt liten utsträck
ning har uppmärksammat tidsperspektivet. De exempel som finns 
på studier av tidens betydelse i det urbana livet är dock få. Det har
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tidigare framgått att städerna hade många mer eller mindre tillfäl
liga besökare. I 1500-talets Stockholm förändrades befolkningen 
under de perioder då hovet befann sig i staden. Politiska möten för
de stora skaror av besökare till städerna och frihetstidens riksda
gar innebar att huvudstaden fick ett stort tillskott av regelbundna 
besökare från rikets övriga delar. Marknader och andra tilldragel
ser skapade en årsrytm där stadens befolkning förändrades under 
årets gång. Årsrytmen innebar inte bara att staden fick regelbundet 
fick ett tillskott av besökare. Även stadens egna invånare lämnade 
regelbundet staden för längre eller kortare vistelser på andra plat
ser. I rådsturättsprotokollen framgår ofta att både rådmän och an
dra borgare var bortresta. Det är exempelvis tydligt att större 
marknader i Mälarregionen påverkade rådmännens närvaro i sen
medeltidens Stockholm. Det senmedeltida rådets arbete följde ock
så en tydlig årsrytm. I Stockholm var arbetet som mest intensivt 
under sommar- och höstmånaderna, från juni till november. I Mal
mö följde rådets sammanträden en annan rytm. Mötesfrekvensen 
ökade från april, men redan vid midsommar sammanträdde rådet 
mer sällan och i september förekom nästan inga sammanträden 
alls. I oktober ökade aktiviteten igenom och hölls sig sedan på en 
relativt hög nivå genom vintern. Enligt Marko Lamberg var segla- 
tionssäsongen längre i Malmö och därmed blev också ”vinterdva- 
lan” kortare. Den låga mötesfrekvensen i Malmö under augusti 
och september hänger samman med höstmarkanden för sillfisket 
då även rådsmedlemmarna deltog. Den dömande verksamheten 
överfördes då i stället till tullboden (Lamberg 2001:206ff).

Även rumsliga aspekter har uppmärksammats i förvånansvärt 
liten utsträckning av historiker. Några exempel på sociotopografis- 
ka finns, men de är fåtaliga, se ovan. Samtidigt finns det många tyd
liga uttryck för rummets betydelse i stadsbefolkningens sociala in
teraktion (se Feldmann & Svensson, denna volym). I många sam
manhang framträder tydliga arenor för konflikter, men också 
arenor för social samverkan. Rådstugan var inte bara en plats där 
rådet sammanträde, fattade beslut och avkunnade domar. Det var 
också en plats där stadsborna (och även stadens besökare) manifes
terade, försvarade och återupprättade sin ära. När äran ifrågasat
tes, så skedde det ofta på offentliga platser, såsom gatan, torget el
ler krogen. Ifrågasattes äran, måste den försvaras. Detta kunde ske 
på plats, verbalt eller fysiskt. Ett annat sätt var att vända sig till råd- 
sturätten. Äran kunde då bekräftas eller återställas på rådstugan. 
Ofta skedde detta i en ritualiserad form, genom handslag och for- 
melartade bekräftelser om äran. Även förlikningar, vilka var myck
et vanliga i den äldre rättskipningen, följde ofta ett liknande möns
ter (Lindström 1988:101ff; 1994a; 1994b; Sandén 2005:105ff).

Den moderna forskningen om brottslighet har även på andra 
sätt kunnat visa på rummets betydelse. Det är ett välkänt faktum
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att vissa platser i den moderna staden står för en stor andel av de 
anmälda våldsbrotten. Så har det även varit historiskt. I det tidig
moderna Stockholm utspelade sig det dödliga våldet huvudsakli
gen på offentliga platser, särskilt på gatan och på krogen (Kas- 
persson 2000:70ff, 103ff). Även äran tycks i hög grad ha utma
nats i stadens offentliga rum. Krogbråk startade ofta med 
kränkningar av äran. I domböckerna förekommer också exempel 
på hur beskyllningar ropades ut på gatan utanför någons hus och 
den anklagade anmodades att komma ut på gatan för att svara på 
anklagelser om bristande heder. Just förflyttningen ut på gatan 
från hemmet, härbärget eller krogen framstår i många fall som ett 
centralt element när en konflikt eskalerade till grövre våld och 
dråp. Så ville exempelvis kaptenen Patrik Thomasson år 1650 un
der inga omständigheter tåla att löjtnant Joen Joensson och fän
rik Olof Larsson gick till handgripligheter i det hus där han var 
inkvarterad i Karlstad. De skickades ut på gatan och de fick inte 
ens stanna i porten (Lindström 1994b; 2002). Att vissa platser 
ansågs fredade framgår också i den medeltida stadslagen. Den 
som tog till våld i någons hem eller som angrep någon på rådstu
gan eller i kyrkan begick ett så kallat edsöresbrott vilket straffa
des med mycket höga böter eller till och med dödsstraff. Detta 
gällde också om någon angreps på vägen till rådstugan eller kyr
kan. Även badstugor och ”hemlighus” var fredade områden där 
fysiska angrepp betraktades som edsöresbrott (Magnus Erikssons 
stadslag:Edsöresbalken; Österberg & Lindström 1988:93f).

Skillnader mellan män och kvinnor framträder också i dessa 
sammanhang. När Solveig Fagerlund studerade konfliktmönster i 
Helsingborg kring sekelskiftet 1700, noterade hon att både män 
och kvinnor grälade och slogs på offentliga platser som gatan och 
tullbryggan, men männen hamnade också i konflikter på rådstu
gan och krogen medan kvinnorna i stället hamnade i konflikter i 
hemmet och i kyrkan (Fagerlund 2002:124ff).

Kyrkorummets betydelse för kvinnorna har även uppmärk
sammats av Annika Sandén. Det var där kvinnorna manifesterade 
sin ära och sin sociala position. Om rådstugan i huvudsak var 
männens arena så var kyrkorummet i stället kvinnornas arena. 
Inte minst placeringen i kyrkan var en källa både till social positio
nering och till konflikter och osämja (Sandén 2005:138ff). Kyrko
rummets betydelse som arena för sociala konflikter framträder 
också i Lars Geschwinds undersökning av stormaktstids universi
tetsstäder. I Uppsala domkyrka möttes olika sociala hierarkier och 
det uppstod konflikter mellan borgerskapet och akademien om 
placeringen i kyrkan. Saken blev inte enklare av att det även fanns 
adliga studenter som krävde företräde trots att de som studenter 
egentligen var underordnade både universitetets professorer och 
äldre studenter (Geschwind 2001:150ff).
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AVSLUTNING
Det skriftliga källmaterialet från medeltid och tidigmodern tid er
bjuder många möjligheter att studera städernas människor, deras 
vardagsliv, deras kulturella koder och deras identitet. Stadens 
människor låter sig knappst fångas i några enkla och generalise
rande penseldrag. I stället framträder en komplicerad och mång
facetterad bild där skillnaderna mellan olika städer och olika tids
perioder har varit mycket stora.

Genom bevarat arkivmaterial är det också möjligt att studera 
stadens sociala ordning, stadsbornas sociala interaktion och ur
ban identitet. Årscykelns betydelse och tidens skiftningar kan stu
deras liksom det urbana rummets sociala och kulturella betydel
se. De kulturanalytiska angreppssätten har öppnat en rad nya 
möjligheter och forskningsområden. Historiker har egentligen 
ännu bara gläntat på den dörren, men redan de studier som nu 
finns adderar en rad nya dimensioner till den stadshistoriska forsk
ningen. I samverkan med andra vetenskaper framstår möjligheter
na till vetenskaplig utveckling och ökad förståelse för det urbana 
vardagslivet i det medeltida och tidigmoderna Sverige som än mer 
dynamiska.
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lara har sjunkit in i myternas värld. Andra namn har 
tagit över - City, T-Centralen, Plattan ...” skriver 
Fredrik Bedoire 1985. Nu var det bekräftat att det var 
den nostalgiska berättelsen om Klara som var värd att 

minnas. Parallellt med att ett särskilt minne befästs, skapas nya 
livsformer och uttryck i samma stadsdel. En situationsanalys visar 
hur alla situationer innehåller en blandning av olika tider och till
hörigheter. Vår avsikt är att visa hur några samtida kulturlager 
kan studeras med etnologiska utgångspunkter. Vi har valt stads
delen Klara, som centrum i Sverige och centrum i Stockholms City 
utifrån flera, vanligen förbisedda utgångspunkter. En sådan är att 
det nunnekloster, som gett namn åt stadsdelen, var den ojämför
ligt största jordägaren i det medeltida Stockholm (fig. 4.1). ”Många 
gårdar i trakten tjänade till hviloställen vid utflykter från staden.

BEATE FELDMANN & BIRGITTA SVENSSON

MÄNNISKOR I CENTRUM
Otn de stadsetnolo- 
giska perspektivens 
användbarhet: Vill vi 
“nalysera landskapet 
sotn kulturarv är det 
viktigt att vara 
medveten om vilka 
värden som värnas. Vil
ka och vems berättel- 

Ser< drömmar, erfaren
heter och minnen, vems 
kulturmiljöer i var
dagslivet ses som 
viktiga element i och 
for kulturarvsproduk
tionen i Och vilka 
konsekvenser får det 
för framtida planer och 

visioner att vissa 
enskilda individer och 
kulturella grupper inte 

ges Phis i berättelser 
0rri staden?

Dessa gårdar hörde i allmänhet till klostret, dit förlänade af 
konungar och enskilda personer samt gifta i hemgift med de frun
timmer af de förmögnare som af sina anhöriga bestämts till nun
nor eller af egen vilja tagit doket" (Lundin & Strindberg 1882:93). 
Kvinnorna i klostret drev en aktiv markpolitik, som resulterade i 
att de fick en respektingivande makt (Johansson 1987:60). Det är 
just vilka maktmekanismer som styr hur livet i staden gestaltar 
sig, som vår analys vill rikta blickarna mot.

Vad händer om man sätter människorna i centrum och i för
sta hand tar fasta på kulturella och sociala aspekter? Vems stad är 
det vi avser när vi skildrar en stad eller stadsdel? Stadens liv ter sig 
mycket olika beroende på vem som är betraktare eller brukare. 
Vardagens arbetsmiljöer utgör en annan stad än den som bestäms 
av nattens hemlöshet, och de barn som bor här använder city på 
ett annat sätt än de som kommer resande och saknar lokal tillhö
righet. Många stadsdelar förändrar hela tiden karaktär från hygg
liga, ljusa miljöer till ohyggliga, farliga miljöer. Strider förekom
mer om vem som bestämmer platsens karaktär. Alla måste de 
kopplas till tidsprocesser som skiktar staden olika. Det skapas 
olika fysiska miljöer beroende av om perspektivet är offentligt el
ler privat, periferin eller utkanten, mellanrummen i staden eller 
olika rum på samma plats. Ibland är det helt enkelt fråga om dol
da miljöer. Genom att undersöka livet i staden kan man tydliggö
ra inte bara rumsliga strukturer utan också betydelsefulla sociala
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och kulturella sammanhang. Staden kan utgöra det prisma ge
nom vilket kulturella processer blir tydliga. Förvisso förknippas 
city i huvudstaden med fashionabla hotell, restauranger och buti
ker såväl som den globala finansens högsäten, men city rymmer 
också, vilket den amerikanske urbansociologen Saskia Sassen på
minner oss om, de många lågavlönade osynliga arbetare som ser
var hela den finansiella och den fashionabla sektorn i stadens 
kärnområden (Sassen 2005:163).

Men det är inte bara staden och stadsrummet som påverkas 
och formuleras av de människor som rör sig där, även våra socia
la relationer och kulturella identiteter formas i det urbana rum
met. Flera forskare menar att till och med våra kroppar formas på 
ett särskilt sätt av stadslivet, med urbana rörelsemönster och för
hållningssätt (Grosz 1992:241; Sennett 1993). En hel rad olika 
stadsmässiga arrangemang skapar såväl granngemenskap och fa
miljeförhållande som olika sätt att umgås, vilket i sin tur ger sär
skilda uppfattningar om rummet (Grosz 1992:250). Staden delar 
upp boende, familjeliv, arbetsliv etcetera genom att tilldela varje 
form av aktivitet ett särskilt utrymme.

Hur formas staden av det liv som levs där? Och hur formas li
vet av att det levs i staden? Olika kulturlager överlagrar varandra, 
historiska såväl som sociala. Olika normer om vad som bör beva
ras växer fram och förändras parallellt med andra förändringar, 
rivningar, omgestaltningar och stadsbyggnadsnormer. Nya stads
rum tar form och nya identiteter skapas med hjälp av gamla och

Figur 4.1. ”Man vall
färdade till det här 
belägna, af Magnus 
Ladulås upprättade S.t 
Clara nunnekloster, 
som med sin kloster
kyrka i midten och 
åtskilliga små hus om
kring henne, allt omgif- 
vet av en mur, såg 
ganska inbjudande ut, 
synnerligen genom den 
vackra skogslunden, 
som gränsade in till 
norra sidan af klostret 
och kanske sträckte sig 
backen utför (Norra 
Kyrkogatan i vår tid), 
under det nunnorna på 
södra sidan om muren, 
åt n.v. Södra Kyrko
gatan, hade två in
stängda täppor” (Lun
din & Strindberg 1882: 
93). Klara klosterkyrka 
och dess omgivning, 
1500-tal. Foto efter 
stick av Padt-Brugge, 
1676, ATA, Riksantik
varieämbetet.
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nya sammanhang. Avsikten med den här artikeln är att visa vad 
de etnologiska perspektiven kan tillföra planeringen. Vi vill visa 
hur begrepp som Klarakvarteren skapas parallellt med City och 
hur nya stadsrum formas. Det sätt på vilket olika berättelser får 
fäste i det allmänna medvetandet blir avgörande för vad som an
ses bevarandevärt och kulturhistoriskt intressant. Vi ställer frå
gor om hur såväl det gamla som det nya Klara får sitt innehåll, 
vilken tid som gestaltas och varför vissa kvarter kommit att beva
ras i flera århundraden. Därmed ställer vi också frågor om hur 
kulturarv skapas. Främsta syftet med våra reflektioner är dock att 
visa på den ömsesidiga relationen mellan plats och människa, 
alltså vilken betydelse platsen har i (om)formandet av våra kultu
rella identiteter och sociala relationer, samt hur människors var
dagsliv påverkar stadsrummets fysiska form.

MÄNNISKORNA I STADEN 
OCH STADEN I MÄNNISKORNA
Människor formar staden samtidigt som staden formar männis
korna i ömsesidiga möten. Då besökare anländer till huvudstaden 
via City-terminalen möts de av hotell och butikskomplex, trafik
anläggningar och spektakulära mötesplatser för kultur och poli
tik. Här ligger rikets centrum med allt vad det innebär av reger
ingsbyggnader, kulturhus, teatrar och andra offentliga arenor. 
Här finns platser för människors möten och avsked. I de tillrätta
lagda gaturummen dominerar idag också de många coffee-hous
es där människor ställer ut sig själva på ett sätt som visar hur den 
urbana kroppen tar form. Det är inte längre bakverken som skall 
beskådas utan människorna, varför det är vi själva som expone
ras i fönstren (jfr Raattamaa 2005:207). Den kommunikation 
som äger rum i staden är förutsättningen för dess fortbestånd. 
Den virtuella värld av nätverk och datakommunikation som vi 
idag lever i påstås tvinga fram kontaktlöshet. Men i själva verket 
visar den sig skapa ett större behov av närhet och kontakt mellan 
människor och behovet av mötesplatser ökar. Stadens många mil
jöer har blivit viktiga kontaktzoner i de globala nätverken.

Om man läste stadsmiljön i Klara idag utifrån den gamla folk
skolans läsebok, där Elsa Beskow visar hur gossen lärde sig läsa 
utan bok (Beskow 1935), skulle man inte längre lära känna sta
den utifrån skyltar som fisk, bageri, ost, sybehör eller skräddare. 
Det som idag dominerar skyltarna i centrala Klara är i stället 
AMF pension, Försäkringskassan, World Trade Center, globala 
revisionsfirmor och andra finansiella tjänsteföretag, bostadsföre
tag, restauranger med globala namn som Pizza Hut, Jensens Bøf
hus eller Hot Wok café. De flesta affärer och livsmedelsbutiker 
bär idag engelskklingande namn. Men det är inte bara skyltarna
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som visar att Stockholm blivit en global storstad. De finansiella 
verksamheterna och tjänstesektorn i Klara sysselsätter idag åtskil
liga människor1 och forskare som Saskia Sassen har visat hur 
Stockholms City har en topposition som en strategisk nod i de glo
bala nätverken (Sassen 2002:6ff). I dagens stad är det tämligen 
osynliga fibernät som strukturerar kontakterna. Så knyts globala 
nätverk samman med lokala i såväl stora finansiella nätverk som i 
privatpersoners TV-tittande och bredbandsuppkopplingar. Klara 
vittnar idag om hur vi är en del av den nya världen. Men här bor 
och arbetar också åtskilliga människor. Stadens mötesplatser är 
inte bara de osynliga nätverken, eller bara butiker eller restaurang
er utan även daghem, innergårdar och läkarmottagningar.

1 De finansiella verk
samheterna i Klara 
sysselsätter idag, till
sammans med tjänste
sektorn, över SO % av 
de förvärvsarbetande i 
området, (www.usk. 
stockholm.se).

BEVARANDE OCH FÖRÄNDRING
Stadens konturer formuleras av planerare och bevara re, men dess 
inre liv formas och fylls av dem som bebor och brukar staden. 
Stadens olika rum begränsas och tillgängliggörs av de symboliska 
betydelser som människor begåvar dem med. De får tjäna som ut
tryck också för tankar och känslor och blir på så sätt både öppna 
och slutna stadsrum, privata och hemliga eller offentligt tillgäng
liga. Torget som till vardags är öppet för kommers och samtal blir 
på natten tyst och slutet. Det parkliknande området runt Klara 
kyrka tjänar både som lekplats och som vistelseplats för hemlösa 
narkomaner. När vi möter (statyn av) Nils Periin nedanför trap
pan på väg från kyrkan till en av stadens kommersiella huvudga
tor, väcks tankar på hur det såg ut här förr och vem som då an
vände sig av den här platsen. Ferlin står där som en symbol för 
nostalgin kring Klarakvarteren. Var finns kontinuiteten och hur 
har det förändrats? Och hur skall man hantera bevarandefrågor i 
staden? Skall man, som den klassiske urbansociologen Lewis 
Mumford en gång förordade, förpassa historien till museer och 
minnesmärken? Hans argumentering löd:

”Själva meningen med ett museum för konst och samhällshis- 
toria ligger i, att det förmår lösgöra livets minnesmärken från 
den kultur, som ursprungligen uppbar dem. Genom att begränsa 
den bevarande funktionen till museet, bereda vi utrymme i den 
övriga staden för livets nya behov” (Mumford 1972:445).

Piler skall man utgå från hur människor upplever förändringar 
och betydelsen av att ha flera olika kulturlager parallellt? De kultur
teoretiska perspektiven på staden sätter människorna i centrum och 
utgår från att förändring och bevarande är processer som berikar 
varandra. När Per Rådström på 1950-talet reflekterade över hur 
människor då såg på bevarandeproblematiken, konstaterade han:

”Det är så bär i Klara. Allt är färskt och varmt och ingenting 
äger ålder. Fråga en Klara-bo, dom har aldrig haft en historia.
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Men dom haller på att få en nu. Nu när tunnelbanan börjat bor
ra och busen börjat falla.

Detta lilla ghetto har aldrig låtit sig omhändertagas av be
skäftiga antropologer och skribenter som velat göra ett kulturre
servat här. Nej allting är färskt och varmt” (Rådström 1955:42).

När Per Anders Fogelström på 1970-talet bejakar förändring
ar i staden, ger han uttryck för att det i förändringen också finns 
möjligheter att ta tillvara något av det gamla:

"Man kan sörja det försvunna. Men Klara har alltid varit för
ändringarnas stadsdel. Så går Klara sol upp, över onda och goda, 
över allt det förändrade och nya. Och i morgonljuset över det nya 
Klara måste vi kanske - om än motvilligt - medge att något av 
äventyr lever kvar” (Fogelström 1978:179).

Beskrivningar av stadsdelen Klara i Stockholm och dess invå
nare ingår ofta i berättelser om en stad som inte längre finns. 
Samtidigt som den fysiska platsen förändrats och förnyats finns 
bilder av det svunna Klara kvar i många människors medvetande. 
Historia och samtid konkurrerar eller samverkar i olika upplevel
ser av stadsdelen och skapar därmed en mängd olika tolkningar 
av staden. Planerare och bevarare sätter ramar för Stockholms in
nerstad som omfattar publika, monumentala byggnader. Det sägs 
att bevarandepolitiken gått från ett monumentinriktat bevarande 
av enskildheter till miljöer. Förvisso är det en större miljö som be
aktas vid Sergels torg och värderingen av vad som är av riksintres
se för kulturmiljövården må motiveras med en storstadsmiljö som 
präglas av funktionen som landets politiska och administrativa 
centrum med mycket specifika topografiska och kommunika- 
tionsmässiga förutsättningar för handel, trafikförbindelser och 
försvar. Kulturhuset som Riksantikvarieämbetet vill se som bygg- 
nadsminne, är givetvis värt att bevara åt framtiden. Men det finns 
också ett lokalt perspektiv som bör värderas. För bostäder i och 
brukare av stadsmiljön finns också kulturhistoriska värden, ännu 
har de dock inte uppmärksammats av dem som planerar för fram
tiden, vare sig det handlar om att bevara gammalt, bygga om el
ler bygga nytt. Hur skall striderna mellan olika värden hanteras? 
Och hur förändras värderingen?

I konstruktioner av platser görs vissa landskap till mäktiga 
och symboliskt laddade upplevelserum inriktade på betydelseful
la värden som identitet, autenticitet och auktoritet. Idag finns en 
stor medvetenhet om hur markexploatering av olika slag kan vara 
ett hot mot de fysiska kulturarven i stadslandskapet. Mindre kun
skap finns dock om vad som händer när berättelser, traditioner, 
minnen och vardagsupplevelser har försvunnit och inte längre går 
att relatera till platsen (Svensson 2003b). Vems stad är det plane
ringen skall värna? Är det värderingar som utgår från stadens roll 
i de globala hierarkiernas ekonomiska och politiks maktcentra
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som skall styra eller är det människors förmåga att forma identi
teter i det nära grannskapet? Kulturella aspekter på stadens ut
veckling bör inte bara handla om attraktionsvärden utan också 
om affektionsvärden (jfr Svensson 2005a). Amerikanska urban
forskare som Sharon Zukin (1992; 1995) och David Harvey 
(1989) har gjort oss uppmärksamma på att kulturen kan använ
das som ett maktmedel då det gäller att styra stadsutvecklingen, 
men då får det inte bara handla om extraordinär arkitektur och 
spektakulära sevärdheter. Urban utveckling handlar också om 
symboliska tillhörigheter, minnen och föreställningsvärldar som 
ger svar på var vi människor hör hemma. Värderingarna föränd
rades under 1960-talet. I takt med rivningarna i innerstaden kräv
de allt fler människor att den äldre bebyggelsen skulle bevaras. 
Samtidigt kom bevarandet att innebära att i synnerhet en välbe
ställd medelklass befolkade innerstadens bostadshus och en så 
kallad gentrifiering inleddes. Många hyresfastigheter kom också 
att ombildas till bostadsrätter vilket ytterligare stärkte en social 
segregation (Ramberg 2005:170).

Vad för slags landskap är innerstaden? Hur ser den etniska 
och sociala segregationen ut i stadsdelen Klara? I Klara bor idag 
främst välutbildade människor med goda inkomster. Men flera av 
dem har det som i statistiken kallas utländsk härkomst. Det finns 
ett relativt stort antal asiater här, vilket kanske kan förklaras med 
att de kvarter som kallas Stockholms China town, tar sin början 
här2. Vad händer med vår etniska tillhörighet om vi bosätter oss i 
Stockholms innerstad? Försvinner den helt eller avgränsas den än 
mer mot det svensksvenska (jfr Feldmann & Svensson 2006)?

STADENS FORANDRINGSPROCESSER
Då de flesta människor levde sina liv på landsbygden, var gränsen 
mellan stad och land mycket skarp. Redan i den förindustriella sta
den kan man se en viss specialisering men det är först med industri
alisering och den moderna stadens framväxt under 1800-talet som 
vi kan se rötterna till den strikta uppdelning av centrum och peri
feri som är så tydlig idag. Det är över huvud taget viktigt att se för
ändringarna i staden i relation till andra samhällsförändringar.

Urbaniseringsprocessen i stadsdelen Klara går att följa långt 
tillbaka i tiden, men avgränsas i denna studie till andra hälften av 
1800-talet. Stadsarkeologer i Stockholm har länge gjort under
sökningar av nedre Norrmalm. Man har funnit lämningar i form 
av såväl trähusbebyggelse och avfallsbrunnar som vardagsföre- 
mål daterade till 1600-talets mitt (Forsberg & Århem 2002:127ff)3. 
Under 1700-talet var nybyggnationen i Klara församling intensiv 
och inflyttningen till Stockholm omfattande. Den typiska segre
geringen av staden och dess invånare i sociala och ekonomiska

2 Antalet invånare med 
utländsk bakgrund är 
329 av 1594, alltså 21 
%. Av dessa har 27 % 
asiatisk bakgrund. 
(www.usk.Stockholm, 
se).

3 Norrmalms påtagliga 
närhet till vatten på
verkade stadsdelen 
redan under klostrets 
dagar. Vid arkeologiska 
undersökningar på 
1990-talet har strand
bodar, kajer och last
bryggor undersökts. 
Det var en strandnära 
miljö som präglade 
människornas vardags
liv i Klara under 1400- 
talet och fram till 
1640-talets stadsplane- 
reglering. Mycket tyder 
på ett hamnläge där 
lastning och lossning 
av varor skett men där 
även avskräde syste
matiskt slängts i sjön 
(Carlsson & Hedlund 
2005:28).
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klasser var inte lika påtaglig i Stockholm som i andra europeiska 
städer, snarare kunde både hantverkar- och adelsfamiljer bo i 
samma hus. 1800-talet och tiden innan citysaneringen påbörjades 
i Klarakvarteren på 1950-talet beskrivs som ett konglomerat av 
hantverkeri och småborgerliga verksamheter som låg vägg i vägg 
med högreståndspalats.

”Norrmalm kunde räknas som en del av Stockholms centrum 
från 1800-talets mitt vilket kom att kallas stadsdelens glanstid då 
som ett centrum för ”den fina världen” med konstnärliga och in
tellektuella verksamhetsområden. Nya butiker låg vägg i vägg 
med kontorshus, hotell, krogar och kaféer. Men först sedan cen
tralstationen invigts (1872) på utfylld mark i Klara sjö kom Nedre 
Norrmalm att framstå som stadens naturliga centrum. Tidning
arna med officiner och tryckerier fann här sin självklara plats. 
Gamla stans roll som medelpunkt var härmed förbi. Butiksstråk, 
småindustri, hantverk, kontor och bostäder var det som fram till 
rivningarna på 1950-talet kom att prägla Klarakvarteren och gav 
karaktär åt stadsdelen” (Bergqvist & Mellin 1993:13).

Det är vid den här tiden som det moderna Klara växer fram 
och det är modernitetens Klara vi vill skildra. Staden genomgick 
under 1800-talets senare hälft drastiska förändringar då hälso
vården, bankväsendet, skolorna och även sådant som hotellverk
samhet, post och telegraf och andra för tiden nya institutioner 
kom att prägla livet där. Både stadens och landets många nya 
funktioner i det moderna samhället har också krävt genomgri
pande förändringar som kan avläsas i trafiksystem och bebyggel
se. Hyreshus och bankpalats blev nya inslag i den stenstadsbebyg- 
gelse som växte fram från 1800-talets mitt. Järnvägen med dess 
monumentala stationsbyggnad bildar den kanske tydligaste av- 
gränsningen mellan gammalt och nytt. Med den förändras inte 
bara livet i staden med ett helt nytt kommunikationsnätverk, nu 
förändras också sättet att se på rummet som sådant (jfr Schivel- 
busch 1984). Grundläggande drag i samhällsutvecklingen avspeg
las i staden (jfr Svensson 1999).

De första gaslyktorna som tändes i Klara 1853 gav de mörka 
gatorna nya innebörder (Högberg 1981, del 2:165). Elektriciteten 
som kom vid sekelskiftet 1900 gav inte bara ljus utan också en an
nan syn på livet. Så småningom förändrades även de hygieniska 
förhållandena med nya anordningar för vatten- och avlopp. Men 
vid mitten av 1800-talet var Stockholm en stad med dåliga sani
tära förhållanden. Det var inte lätt att leva här och sjukligheten 
var större än på andra håll i landet. Landsbygdsbon kunde se 
fram emot att leva 12 år längre än stockholmaren. Klara sjö lik
nade mest ett träsk, den betydde på den tiden sjukdom och man 
talade om ”klarafeber” (Högberg 1981, del 2:87). 11912 års hem- 
löshetsundersökning skildras ett mindre känt Stockholm där löss,
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stank och kyla omger alla dem som tillbringade sina liv på stadens 
härbärgen. Den sociala undersökning som gjordes då har mycket 
gemensamt med etnologiska undersökningar (jfr Svensson 2003a). 
Och liknande förhållanden hade kunnat beskrivas idag. Även om 
stanken och smutsen inte längre är densamma, finns problemen 
kvar. I Klaragården vid Klara kyrka drev Stadsmissionen ett här
bärge för stadens hemlösa och missbrukande kvinnor fram till 
2005. Huset ägs av Stockholms Domkyrkoförsamling men hyres
kostnaderna blev för höga för Stadsmissionens stödverksamhet 
för kvinnor. Vilken målgrupp i staden det är som kommer att ha 
råd återstår att se.

Det är inte bara ljus och mörker som påverkar våra sinnesför
nimmelser av staden, även lukter och ljud skapar särskilda stäm
ningar. Kanske kan vi föreställa oss hur det såg ut vid Klara kyr
ka på 1870-talet med hjälp av Strindbergs herr Falk? När han går 
genom Stockholm på väg till herr Struve är det klockringningen i 
Klara kyrka som rör hans sinne:

"Han lyssnade och sökte utröna varifrån ljudet kom, ty det 
syntes väcka minnen hos honom. Då blev hans min så vek och 
hans ansikte uttryckte den smärta som ett barn erfar, då det kän
ner sig vara lämnat ensamt. Och han var ensam, ty hans far och 
mor lågo borta på Klara kyrkogård, därifrån klockan ännu hör
des, och han var ett barn, ty han trodde på allt - både sant och sa
gor. Klockan i Klara tystnade och han rycktes ur sina tankar ge
nom ljudet av steg på sandgången" (Strindberg 11879] 1983:9).

Det finns många likheter mellan livet i staden och stadens plat
ser. De skiftar hela tiden karaktär beroende på ljus och mörker, 
värme och kyla och vilka minnen som väcks till liv. Stämningar
na blir olika beroende på sätten att nalkas, pä hastigheter och på 
vilka som möts. Det finns många olika sätt att beskriva stadens 
förändringsprocesser. Vad gäller City och Klara har de tekniska 
och stadsplanemässiga beskrivningarna dominerat. Skapandet av 
Sergels torg och ”hötorgsskraporna” har utgjort vägledande be
skrivningar i att skapa det synsätt som också inneburit en strävan 
att förstå det moderna stadslivet. Stadens olika transportsystem 
spelar i det moderna samhället en avgörande roll i såväl moderni- 
seringssträvanden som i att samordna rörelsemönstren för alla de 
människor som rör sig i staden (jfr Latour 1998:179ff).

TIDIGARE STADSETNOLOGISKA 
UNDERSÖKNINGAR
De första modernitetsteoretikerna reflekterar över staden som ytlig, 
disciplinerande och sammansatt av mångfald. Sociologen Georg 
Simmel såg det urbana livet som både möjliggörande och begrän
sande i att det å ena sidan öppnade för en kreativ individualism och
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å andra sidan ledde den nya cirkulationen av pengar till ökade so
ciala skillnader mellan människor (Simmel 1971:477, jfr Harvey 
1989:169). Staden som disciplinerande kraft är också utgångs
punkt för den lilla skrift som visar hur det gick till när Eslöv blev 
stad och sallerupsborna blev eslövsbor. Det var järnvägens till
komst som skapade förutsättningarna även för den här moderna 
staden som växte fram under 1800-talets senare del (Ek 1967).

Man skulle kunna börja beskrivningen av de stadsetnologiska 
undersökningarna med Nordiska museets, som började redan på 
1930-talet, med exempelvis Erik Andréns beskrivning av Simris
hamn (Andrén 1942). Som Sven B. Ek konstaterat i den samman
ställning om den etnologiska stadsforskningen, som han gjorde 
till programkommittén för stadsforskning (Stadsforskning 1986), 
förekom staden som forskningsobjekt i etnologin under 1930- 
1950 bara som kontrast till den agrara kulturen. Syftet var att 
tydliggöra det agrara, inte att studera urbana förhållanden. Det 
var först med det stora verket Svensk stad, vars undersökningar 
försiggick under 1940-talets slut, som stadslivet självt fick kom
ma till tals. Även om verket gavs ut under konsthistorikern Gre
gor Paulssons redaktörskap, innehöll det många nya etnologiska 
perspektiv såsom ”den enskilde arbetarens liv och miljö”, om hur 
samhällsförändring kunde avläsas i städernas förändring och om 
produktionssamhälle contra semestersamhälle, om estetiska ideal 
och moralism samt om livet i familj och hem. Vid ett reflekteran
de seminarium om staden som forskningsobjekt 1980 framkom 
det att väsentliga delar av Svensk stad var hämtade ur Börje Hans- 
sens licentiatavhandling. Vad som också framkom var den oer
hörda betydelse som Svensk stad haft för den efterföljande stads
forskningen (Perspektiv på svensk stad 1981).

Under flera år på 1940-talet arbetade Börje Hanssen med 
stadshistoriska undersökningar och stadssociologi. I sin doktors
avhandling 1952 visar han på problemet med att rent geografiskt 
särskilja stad och landsbygd. Med fokus på människor och deras 
sociala miljö visar han i stället hur det urbana och det landsbygds- 
mässiga måste förstås i relation till varandra. Begreppet han an
vänder är socialt aktivitetsfält. Han finner det urbana på lands
bygden liksom det landsbygdsmässiga i staden.

På 1950-talet gjorde Börje Hanssen en undersökning av livet 
i förorten Vällingby där samma frågor som väglett honom i arbe
tet med Svensk stad stod i förgrunden. Tio familjer berättar om 
sina liv utifrån frågor om umgänge, barn, boendeförhållanden, 
fritid, semester, vardagsrutiner, grannar och andra umgängesre- 
lationer. På 1970-talet återvände sedan Hanssen till familjerna 
och förnyade undersökningen, som kom ut som bok 1978. En 
jämförande studie om förortsliv var också underlaget för Åke 
Dauns avhandling 1974. Hanssen var opponent och de etnologiska
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intervjuernas och fältarbetets möjligheter och begränsningar dis
kuterades.

I stadsetnologiska undersökningar är det frågor om hur män
niskor lever sina liv som står i centrum och därför ställs frågor om 
umgängesformer, sociala relationer och statusvärderingar. Socia
la kontakter säger något om integration och segregation i staden. 
Bland de tidigaste stadsetnologiska undersökningar som gjorts 
utifrån dessa förutsättningar märks framför allt Sven B. Eks Nö
den i Lund, som bygger på en omfattande studie av hur såväl den 
yttre som den inre miljön i en av Lunds centralare stadsdelar kun
de karaktäriseras. Även här ställs frågor om hur enhetlig stadsde
len egentligen var och hur den sociala skiktningen vuxit fram. 
Människors arbete och vardag bildar utgångspunkt liksom frågor 
om familjeliv, barnens fostran, religiositet och moraliska beteen
den (Ek 1971)4.

Tätortsetnologin kan, enligt Sven B. Ek (1966), inriktas på tre 
olika tidsskeden: Det preindustriella, vilket i stort sett enbart be
står av skriftliga källor, det tidiga industrialiseringsskedet, främst 
möjligt att studera genom traditionsmaterial, samt dagens situa
tion som kan belysas med en mångfald av fältundersökningsme
toder. I en artikel, skriven för 40 år sedan, framhåller Ek vikten 
av att kombinera kulturell samtidsanalys med ett tillbakablickan
de perspektiv, ”vilket bar varit den samhällsvetenskapliga etnolo
gins signum. Undersökningar utan djupdimensioner resulterar i 
funktionella ytbeskrivningar men kan inte förklara mönstrets 
uppkomst och innersta konstruktion, något som dock tillhör et
nologins förnämsta uppgifter. Den historiska insikten - det kan 
ju röra sig om ett helt kort tidsperspektiv bara det är relevant - är 
en förutsättning för den fulla förståelsen” (Ek 1966:100). Staden 
måste, enligt Sven B. Ek (1987) ses som ett system med ofrånkom
liga kulturella samhällsskikt. Sett som sådan är stadsmiljön ett 
intressant fenomen framför allt som grundläggande förutsättning 
för människors handlingar även om det inte alltid måste vara et
nologins primära undersökningsobjekt (Ek 1987:20). Det särskil
da målet för etnologisk forskning bör emellertid vara att undersö
ka både vad dessa urbana villkor och förutsättningar gör med 
människor och vad människor gör med dem.

Intresset för stadsetnologiska studier tog Sven B. Ek med sig 
då han kom som professor till Göteborg på 1980-talet, vilket så 
småningom ledde till att det kanske är där som stadsetnologin 
haft sitt starkaste fäste i Sverige (Gunnemark 1988; 1998; Mörck 
1991; Stahre 1999; 2004; 2006). Men även i Lund (se t ex Har- 
denby 1982; Ristilammi 1994) och Stockholm (se t ex Arnstberg 
1985; 2005; Daun 1974; 1980; Hellspong 1973; Ramberg 2000; 
Sax 1990; Werner 1981; 1991) har livet i staden präglat ämnet på

4 Även Östra torn 
(1970) är en etnologisk 
undersökning i samma 
betydelse men den 
berör en bymiljö som 
först senare inkorpo
rerats med Lunds stad.
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5 Boken i fråga var 
Young, M. & Will- 
mott, P. 1957. Family 
and kinship in East 
London.

olika sätt även om det nya förortslivet och boendet som sådant 
tydligare varit i fokus för intresset här.

Många av de bebyggelsehistoriska undersökningar som gjor
des av etnologer på 1970- och 80-talet inom kulturmiljövård och 
planering kom också att präglas av det etnologiska tänkandet, 
även om syftet med dem främst var att försöka påverka planering
en mot att också inbegripa ett tänkande mot kulturarvsplanering 
(Svensson 2005c). På den tiden läste många etnologer också en 
bok om livet i en stadsdel i Londons Bethnal Green5, vilket kom 
att prägla det etnologiska synsättet. Gösta Arvastson återvände 
till stadsdelen med några studenter på 1990-talet och gjorde en ny 
undersökning (Arvastson 1999).

I ett av de senaste bidragen till stadsetnologin, Elisabeth Hög- 
dahls avhandling Göra gata, står platsen, rörelsen och människan 
i staden mycket tydligt i centrum. När hon promenerar i staden 
möter hon både gangsters och lekplatser, vilket visar hur fokus 
snabbt kan förskjutas och nya perspektiv göra sig gällande bero
ende på om det är barnens stad eller parkbänkens som står i fokus 
(Högdahl 2003).

Hur 2000-talets stad samtidigt förtätas och glesas ut kan be
skrivas med termer av ”sprawi” och ”new urbanism”. Dessa be
grepp sammanfattar fenomen och ideal som både har hyllats och 
kritiserats av arkitekter och planerare. Karl-Olov Arnstberg (2005) 
beskriver stadsplaneringens historia och hur olika normer för det 
”goda” stadsbyggandet har format fysiska miljöer och människors 
vardagsliv.

Om den etnologiska kunskapens betydelse för samhällsplane
ringen skriver Klas Ramberg. Analyser av stadens värden och av 
de processer som genererar värden i stadsbygden under olika tider 
och av olika intressenter kräver ett intresse för de berättelser och 
utsagor som säger oss hur människor tolkar och värderar sin stad 
och sin boendemiljö (Ramberg 2005:174). Det är dessa utsagor 
som ger oss möjlighet att belysa de historiska urbana processer 
där förändringar i bilder och skildringar av staden beskrivs.

KLARAKVARTERENS OLIKA AVGRÄNSNINGAR
Stadsdelen Klara på nedre Norrmalm i centrala Stockholm kan 
definieras enligt ett flertal gränsdragningar. Sedan 1989 ingår 
Klara församling i Stockholms Domkyrkoförsamling tillsammans 
med Jakob och Gamla stan. Vi har valt att här använda oss av 
Norrmalms stadsdelsförvaltnings gränsdragning för Klara som 
fristående stadsdel. Den underlättar arbetet med statistiskt mate
rial och överensstämmer i stort både med historiska kartor samt 
generalplaner över stadsdelen. Detta innebär att stadsdelen för
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Figur 4.2. Stadsdelen 
Klara på nedre Norr
malm med de platser 
som omnämns i texten.

denna studie avgränsas med Malmskillnadsgatan mot öster, Tun
nelgatan mot norr, Klara sjö i väster och Norrström i söder (fig.
4.2). Denna avgränsning stämmer förmodligen inte överens med 
allas definitioner av Klara. Namnet Klarakvarteren används i dag
ligt tal ofta för att beskriva det område där större delen av bebyg
gelsen revs under 1950- och 1960-talen. Flertalet av dessa hus var 
från tidigt 1800-tal och kvarteren präglades fram till rivningarna 
av verkstäder och småaffärer. Ett antal äldre hus finns dock kvar 
idag, bland annat i kvarteret Lammet vid Gamla Brogatan.

Människor skapar olika bilder av de platser de rör sig på och 
människors vardag sätter spår i stadslandskapet. Våra upplevelser 
konstruerar i dialektik med de fysiska platserna individuella land
skap. Erfarenheter av en och samma plats skiftar med den berör
das egen bakgrund. Kön, ålder, sexualitet, etnicitet och språk är 
bara några viktiga kategorier i produktionen av såväl mentala 
som fysiska landskap. Vardagen för de människor som bor i Kla
ra på 2000-talet formas och omformas i relation till det vardags
liv som ägde rum för 150-200 år sedan. Människors identitets- 
skapande och sociala relationer är en del i samspelet mellan histo
ria och samtid, inte bara genom de fysiska byggnader som bevarats
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eller rivits utan i hög grad även genom de normer och värdering
ar som präglat olika tider.

Genom de för denna artikel aktuella två århundradena har Kla
ra brukats och befolkats av en mångfald av människor. Även om 
antalet invånare minskade kraftigt under efterkrigstiden och än i 
dag inte ligger på mer än drygt 1 500 så har det alltid levt och ver
kat människor i stadslandskapet Klara. År 1900 bodde närmare 18 
000 personer i Klaraområdet, på 1950-talet och åren innan riv
ningarna drygt 4 000 personer, i början av 1980-talet 1 000 och 
2004 var antalet 1 594 personer. Bakom siffrorna döljer det sig 
människor med olika upplevelser av det landskap de rör sig i. De 
är i sin vardag en del i konstruktioner av den plats vi idag refere
rar till som Klara och/eller Stockholms City.

Vi vill i kontrast till den gängse bilden av Klarakvarteren stäl
la frågor om och till brukarna och deras vardagsliv. De olika grup
per av människor som lever och verkar i stadslandskapet historiskt 
och i samtiden och som i de allra flesta fall inte lyfts fram och syn- 
liggjorts tidigare. Hur ser då den officiella bilden av Klara ut?

”Klara, stadsdel på Norrmalm i Stockholm, belägen kring 
Klara kyrka. In på 1960-talet, då en omfattande sanering och 
rivning av Klarakvarteren inleddes, hade alla de stora dagstid
ningarna sina officiner här. Journalisterna hade sina vattenhål på 
Tennstopet, W6 och andra krogar, och hit kom på 1930- och 40- 
talen också ’bröderna i Klara’, Klarabohemerna. Det var förfat
tare som Nils Ferlin, Helmer Grundström och Harald Forss och 
trubadurer som Tor Bergner (’Broder Tor’), som hankade sig 
fram på att sälja dikter, kåserier m.m. till tidningsredaktionerna” 
(Bonniers Lexikon 1995).

Oftast är det offentlighetens Klara som skildrats. Det är tid- 
ningskvarteren, typograferna och Klarabohemerna som får repre
sentera de kulturhistoriska intressanta Klarakvarteren. Både Kla
rabohemerna och Klarakvarteren kan ses som utmärkande be
grepp för nostalgiska berättelser om Klara. Tidsmässigt verkade 
Klarabohemerna mellan 1932-1960, därefter förändrades stads
landskapet drastiskt genom rivningarna och nybyggen (Ancker 
1995:42). Att det deltog ett antal kvinnliga konstnärer i den grupp
kultur som kallas Klarabohemer berättas det sällan något om.

Ovanstående beskrivningar fokuserar alltså på det offentliga 
rummet i en relativt begränsad del av stadsdelens historia och en
dast för en viss grupp av detta rums brukare. Vi får därmed inte 
svar på frågor om kvinnors och barns vardag i stadslandskapet 
Klara. Hur har vardagslivet förändrats genom tiderna, genom so
ciala samhällsförändringar såväl som av geografiskt påtagliga 
omformningar av rummet?

På 1870-talet kom stadsdelen allt mer att etableras som stadens 
centrum. Den nya sammanbindningsbanan knöt ihop stambanans
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Figur 4.3. Karta över 
nedre Norrmalm från 
1937.

norra och södra del vilket innebar att man nu kunde åka tåg tvärs 
igenom staden utan att tvingas byta till häst och vagn mellan Nor
ra och Södra station. Centralstationen som invigts 1872 och dess 
kommunikativa fördelar med sitt läge på västra nedre Norrmalm 
ökade attraktionskraften för en mångfald av verksamheter. För
utom postens huvudkontor kom tryckerier, tidningsförlag och ho
tell att etablera sig i området under 1800-talets sista decennier. 
Andelen kontor ökade i stadsdelen och nöjesområdena vid Kungs
trädgården och Norrström stärkte sin position. Kommersiella bu
tiksområden längs Drottning-, Regerings- och även Fredsgatan 
utvecklades under sekelskiftet till stadens absolut förnämsta. Den 
alltmer ökande pulsen i stadsdelen fick invånarna från de högre 
klasserna att flytta till nyare, lugnare och mer förnäma adresser 
på Östermalm. Detta möjliggjorde för banker och försäkringsbo
lag att etablera sig i de om- och nybyggda fastigheterna längs Ja
kobs- och Fredsgatan (Gullberg 2001, del 1:62).

Decennierna före och vid sekelskiftet 1900 ikläddes stadsde
len allt mer rollen som stadens centrum, med en stadigt ökande 
befolkning. Den berördes i hög grad även av växande problem då
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den accelererande urbaniseringen ökade trycket på den gamla 
stadskärnans centrala och tätt bebyggda partier. "Med den kraf
tiga stadstillväxten, befolkningen ökade med mer än 200 procent 
inom loppet av ett knappt halvsekel, och ett alltmer specialiserat 
näringsliv skapades förutsättningar för ett väl differentierat city i 
Stockholm” (Gullberg 2001, del 1:66).

Den citybildning som tagit fart omkring sekelskiftet 1900 
fortsatte under 1920- och 30-talen. Kontoriseringen i de centrala 
delarna av staden spred sig fram till Norra Bantorget, Hötorget, 
Stureplan och den nybyggda Kungsgatan (fig. 4.3). Det var Hamn
gatan och nedre delen av Regeringsgatan som tillsammans med 
Kungsgatan och Drottninggatan ”utgjorde det egentliga nätet av 
butiksgator med en cityindustri av syateljéer, skrädderier, kliché
anstalter och de stora tidningarnas tryckerier i de inre delarna av 
kvarteren” (Högberg 1981, del 2:251).

Från slutet av 1920-talet fram till början av 1950 planlades en 
reglering av nedre Norrmalm. Trafikproblemen i City var stora 
och sedan länge omdiskuterade. Att Norrmalm måste regleras för 
att underlätta för den växande trafiken att ta sig fram var ett fak
tum. Samtidigt skulle en ny stadsplan ge ett klart och logiskt in
tryck var Stockholms City låg (Högberg 1981, del 2:310ff). Stads
delen Klara kan under dessa drygt 20 år beskrivas som ett land
skap i vänteposition (jfr Löfgren 1997:50). I avvaktan på att 
beslut skulle fattas för saneringar och regleringar gjordes ingen 
omfattande upprustning av den befintliga bebyggelsen och de re
dan relativt nedgångna husen fortsatte därmed att förfalla. I de 
kvarter som hotades av rivning fortsatte människor att försörja 
sig och leva sin vardag trots den förslumning som pågick.

Redan 1945 togs det beslut som resulterade i de första förslagen 
till ett blivande Hötorgscity med höghus, gågata och ett nytt torg. 
Under slutet av 1940-talet påbörjades även de första utgrävningar
na för tunnelbanan. Saneringen av City - den i folkmun kallade 
rivningshysterin - pågick under närmare 20 år mellan 1951-1970.

Även om de mer exakta planerna för hur och när fastigheter
na i stadsdelen skulle rivas togs 1951, dröjde det över tio år innan 
större delen av bebyggelsen i Klara hade rivits. Den stora mång
fald av olika grupper av brukare i stadsdelen försvann i och med 
saneringen och vardagslivet för de som bodde kvar förändrades. 
Cityhandeln fick ett uppsving, kontorsfolk flyttade in och andelen 
resande till och från stadsdelen ökade markant i och med tunnel
bana och nya trafikleder (Gullberg 2001, del 1:15). I slutet av 
1960-talet började en inbromsning av rivningar och nybyggen 
och i början av 1980-talet var förnyelsen av Norrmalm i allt vä
sentligt avslutat (Sidenbladh 1985:9).

Det var under denna period som den nostalgiska bilden av 
Klarakvarteren formades. Dess ideal och värden kan ses mer som
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Figur 4.4. Idyll eller 
kaos i Klara? Hörnet 
Drottninggatan - 
Klarabergsgatan. Foto 
Lennart af Petersens 
1952. Stockholm 
stadsmuseum.

en reaktion mot förändringarna av Klara till City än som en åter
spegling av de livsvillkor som rådde i stadsdelen under dessa år. 
Inte alla som levde i Klara under mellankrigstiden skulle hålla med 
om bilden av Klarakvarteren som idyll och harmoni (fig. 4.4).

”Jag har upprepat detta i många år, att Klara-idyllen oftast vi
lade på bräckligaste grund. En del av mina klasskamrater från 
Nya Elementar bodde ju i närheten, och jag kunde hälsa på dem 
på raster eller så där. I deras små, trånga och ytterligt omoderna 
lägenheter över gårdar med gistna soptunnor, där råttorna kala
sade. Den så kallade fattiglukten, som kom av bristande person
lig hygien och klädesplagg som inte hölls rena, den var realitet här 
nere, och jag kan närsomhelst återkalla den i minnet. Anmärk
ningsvärt många elever befriade från terminsavgift fanns det ock
så i mitt läroverk. Jag känner en socialinspektör, som ständigt för
säkrar, att det fanns ingen plats där hon sä längtat efter dynamit 
och handgranater som i detta gamla Klara” (Ancker 1995:35).

1 sin avhandling Stadens tidsbilder beskriver Lennart Zint- 
chenko, hur den framväxande storstaden Stockholm under 1880- 
och 90-talen genomgick en omfattande omdaning av stadsrum
met. I skildringarna av den nya stad som växer fram, menar han
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Figur 4.5. Kvarteret 
Blåmannen, vy från 
Kulturhusets tak. Foto:
Beate Feldmann.

att man också kan tolka föreställningar om den som försvunnit 
(Zintchenko 2003:54). Det svunna användes som kontrast till det 
nya, då liksom under 1900-talets cityomvandling.

Under tidigt 1980-tal började traditionella värden tas tillvara 
på ett annat sätt än under tidigare decennier. De tidigare stads
planernas breddning av gatorna och rivning av byggnaderna i 
kvarteret Lammet vid Gamla Brogatan och Bryggargatan upp
hävdes. Istället bevarades och rustades större delen av kvarterets 
bostäder och affärslokaler upp.

Sedan slutet av 1990-talet har beslutsfattare och stadsplanera
re verkat för att åter bygga bostäder i de gamla Klarakvarteren, 
främst i och på redan befintlig bebyggelse. En ny typ av bostads- 
förtätning har börjat ta form i stadslandskapet. Bostäder och hus 
byggs på ställen som inte skulle ha varit tänkbara på 1970- och 
80-talet. Idag upplevs Klara sjö som en synnerligt attraktiv boen
demiljö nära vattnet, långt från det träsk som fruktades under 
1800-talet. Nya boendemiljöer skapas både i mark- och luftrum 
som får helt andra användningsmöjligheter i människors vardags
liv (fig. 4.5). Denna förtätning i stadslandskapet möts dock inte 
enbart av positiva reaktioner. Skönhetsrådet kallar trenden för 
”smygjäsning” och anser att det är viktigt med en medvetenhet om 
vad som offras i den totala stadsmiljön. En ökande bostadsförtätning
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skulle innebära en alltför stor påverkan på stadsbilden6. De senas
te femton åren har det gjorts en medveten satsning på att bygga 
bostäder i Klara, läget är oerhört attraktivt, men det är samtidigt 
ett sätt att skapa ett kontinuerligt och mänskligare liv i stadsde
len. Antalet bostäder har ökat från 354 år 1990 till drygt 1000 
idag. Men utvecklingen har också inneburit en avgörande social 
förändring av stadsdelen. Förr var merparten hyresrätter. Idag är 
mer än hälften bostadsrätter. Av de nytillkomna bostäderna är i 
stort sett alla bostadsrätter. Dock har också en del hyresrätter 
med enskilda ägare tillkommit. Allmännyttan har ytterst få bo
städer här7.

MODERNISERINGENS URBANA PLANERINGSIDEAL
Under tiden före 1960-talet beskrivs stadsdelen Klara inte med 
samma nostalgiska vokabulär som i skildringar under och efter 
rivningarna. Redan hundra år innan rivningarna nådde sin kul
men hade stadsplanerarna förhållit sig till frågor kring den väx
ande staden och dess kärna, utan att några större ingrepp gjordes. 
Genom den långa planeringsprocess som tog sin början 1928 hör
des mycket få röster för bevarandet av byggnader och gator i stads
delen. Det man var inställd på var däremot att skapa en stadsplan 
som underlättade för ett kommersiellt centrum att ta form. 1930- 
och 40-talets stadsplanering fokuserade främst på förnyelse ge
nom att bygga nytt. Den allmänna debatten om att bevara eller 
riva, som är en del i stadsplaneringens vardag i dag, väcktes först 
under slutet av 1950-talet (Sidenbladh 1985). Nedre Norrmalm 
med Klara beskrevs 1950 som en slumrande stadsdel:

” Under allt detta har Nedre Norrmalm legat orört för alla in
grepp, allt trängre och mer skamfilat för varje år. Man brukar ju 
beräkna att ett vanligt bostadshus har en livslängd på ungefär 
sjuttiofem år - efter denna tid är det dags att ersätta det med en 
annan byggnad om inte huset och hela trakten skall bli deklasse
rad eller i värsta fall förslummad. Mätt efter den mallen skulle 
det inre Norrmalm redan för länge sedan ha varit rivningsmoget, 
och vid det här laget bör det framstå som en ganska tröstlös 
slum.

Men är det sd?
Ja, den frågan är inte så lätt att besvara. Till det yttre fyller 

området utan tvivel alla anspråk på en slum. En stor del av fasa
derna har avfallen rappning, portgångarna är mörka och illaluk
tande, gårdarna är fyllda av slumpvis ditkastade skjul och läng
or, bostadsvåningarna saknar i stor utsträckning moderna be
kvämligheter och visar ett långt gånget förfall de också. Något 
underhåll har nämligen inte förekommit på de sista trettio åren, 
hela tiden under den motiveringen att rivningen av huset varit

6 Enligt en tjänsteman 
på Skönhetsrådet 
(www. bofast, net/ 

admin/ tema. 
asp ł Artikeli D=964).

7 Kommunala bos
tadsbolag äger idag 
bara 10 % av bostäder
na i området. Andelen 
bostäder inom All
männyttan har under 
denna tidsperiod mins
kat från 46 % till 11 % 
(www.usk.Stockholm, 
se).
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förestående. Men år har lagts till år utan att något har hänt, de
cennium till decennium.

Men ser man närmare på Nedre Norrmalm så kan man ändå 
knappast säga att det är en slum. Där bor visserligen en hel del 
fattigt folk som här finner billiga bostäder - särskilt är det många 
ensamma som föredrar ett aldrig så torftigt rum i Klara eller Ja
kob framför en säng och ett skåp på ett ålderdomshem. Men den 
stora mängden hyresgäster pä Nedre Norrmalm är inte privat
personer, utan småfirmor och hantverkare, och deras idoga verk
samhet har ingenting med den trötta och loja stämningen i ett 
slumkvarter att göra" (Tjerneld [1950] 1996:365).

I stadens moderniseringsprocesser och omformningar investe
ras en rad olika värden. De ekonomiska värden som styrs av kapi
talets snabba rörelser och ett infrastrukturelit tänkande har an
dra intressen och värderingar än vardagslivets brukare. De som 
gjort stora ekonomiska investeringar i fysiska och estetiska an
läggningar i stadsrummet är angelägna om att säkerställa lön
samhet och avkastning. Den amerikanske kulturgeografen David 
Harvey talar om platsens permanens som det som förmår motver
ka den tidsrumskompression som är så utmärkande för livet i det 
senmoderna samhället. Men värdet av permanensen ser olika ut 
ifrån vilken betraktare och brukare av platsen som avses. Å ena 
sidan framträder en spänning mellan platsbundna varaktigheter 
och kapitalets rumsliga flöden när ett landskap, omformat och 
skapat i relation till en viss tids utvecklingsfas, blir ett hinder för 
framtida ekonomiska och politiska tillväxtvärden. Å andra sidan 
är kapitalet också beroende av en viss permanens för att förvissa 
sig om tillväxten (Tjerneld [1950] 1996:296). I analyser av stads
delen Klara framkommer flera sådana tidstypiskt formulerade 
stadsplaneringshinder. Politiker och planerare har under efter
krigstiden haft stora visioner om att omvandla en förslummad 
och omodern stadsdel till ett nytt och modernt City i bilismens 
och konsumtionens tecken. Den permanens som människor behö
ver i vardagen i form av förmåga att relatera sina identiteter till 
det rum och den historia som formar dem, har varit frånvarande 
i diskussionen. Idag handlar emellertid diskussioner och visioner 
mer om att levandegöra City genom att planera för värden som 
funktionsblandning, trygghet och närhet. Sådana politiska visio
ner skulle kunna få bäring även i vardagslivet.

Karaktäriserande är just att de får olika konsekvenser, önska
de och oönskade, för de människor som lever och verkar i stads- 
landskapen. Vem är det som förväntas förverkliga planerares och 
investerares drömmar om resursutdelning? Vilka brukare av 
stadsrummet är det som förhindrar visionerna? Hur påverkas 
maktsfärens strukturella planering av stadsrummet av de oönska
de grupper brukare som tar plats i Klara? Och vilken kontinuitet
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och förändring finns det i dialektiken mellan olika gruppers makt 
och motmakt i stadslandskapen? För att uttrycka det med den brit
tiske kulturforskaren Elizabeth Wilsons ord, handlar det om att 
även lägga vikt vid det oplanerade i analyser av stadslandskap:

”Planning is simply the search for urban solutions. Plans that 
are put into practice often represent a compromise between con
flicting views or needs, and democratic planning, which takes 
into account the views of local communities, is a laborious and 
long-drawn-out process, but a very necessary one. Planning is 
unavoidable and indeed desirable. The question that remains is 
how the need for an ordered and liveable environment is to be 
reconciled with the need for the spontaneous, and unexpected: in 
other words the unplanned” (Wilson 2001:150).

I början av 1970-talet kom framtidsperspektivet för City att 
kraftigt förskjutas. I stället för att utgå från näringslivets behov 
om det funktionsdugliga nya stadslandskapet var det de sociala 
och kulturella frågorna som lyftes fram i debatten. Frågor om 
narkotika, prostitution och hemlöshet trängde tillbaka den tradi
tionella stadsbyggnadsdiskussionen (Gullberg 2001, del 2:145). 
Ett landskap skapas inte bara utifrån stadsplanerares och arkitek
ters projekt. De fysiska platserna och byggnaderna är bara en del 
i konstruktioner av stadslandskapet. När människor tar platser i 
bruk och formar sitt vardagsliv, omskapas också stadslandskapet 
utifrån hur människor rör sig där. I en ständig växelverkan mel
lan det fysiska och det sociala (om)formas stadslandskapet. I det 
nybyggda och omformade City tog olika sociala grupper rummet 
i besittning, vilket ledde till att rummet förvandlades på ett sätt 
som inte planerare alltid tänkt sig. Alla dessa grupper gagnade 
inte en positiv syn på det nya City. Det manar till eftertanke att 
det också var i kontrast till de samtida sociala problem som blev 
synliga i början av 1970-talet, som den nostalgiska skildringen 
om det försvunna, genuina Klara tog form. Parallellt med denna 
gängse syn på Klarakvarteren har 1990-talets planeringsideal för 
Stockholm City formulerats och värden som småskalighet, varia
tion, hembygd och funktionsblandning (re)producerats.

PLATSER OCH STADSLANDSKAP
Städer utgör rumsligt komplexa system. Dialektiken mellan kon
tinuiteten i bebyggelse, gatunät, infrastruktur och den mångfald 
av brukare som är med och formar stadslandskapet, gör städer
nas historia och framtid komplicerad att förklara och förutse 
(Orrskog 2005:31).

Stadslandskapet måste ses som en process i vilken såväl socia
la, kulturella och fysiska förändringar tar sig uttryck. Det formas 
i dialektiken mellan mentalt och materiellt, genom människors
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sociala relationer och identitetsskapande (jfr Anglert, denna vo
lym). Stadslandskapens utformning innebär både inneslutning och 
uteslutning av individer. För att söka kunskap om den moderna sta
dens mönster och processer behöver vi förstå dem som konstruera
de genom olika kulturlager av gårdagens strukturer, traditioner, vär
deringar och ideologier (Domosh & Seager 2001:67ff). Det är inte 
bara den geografiska platsen som bidrar till denna process. Platser 
skapas i en växelverkan mellan historiska, kulturella, politiska och 
sociala handlingar och strukturer. Staden blir vad samhället, alltså 
människorna, gör den till (jfr Castells 1998 och Harvey 1996). 
Plats, minne och identitet är starkt associerade med varandra. De
ras ömsesidiga innebörder är ett aktivt moment i förbindelserna 
mellan det förflutna och framtiden. Där kan också möjligheter till 
helt andra framtider visa sig. Tiden får sin rumsliga mening genom 
de platsbundna praktiker som konstrueras diskursivt såväl som ma
teriellt, socialt och institutionellt (Harvey 1996:306).

Olika samhällen utformas genom förhållanden mellan hand
lande individer, sociala strukturer och institutioner. Giddens 
(1984) menar att människan har en förmåga att reflektera över 
och påverka sina handlingar. Samhälleliga system och strukturer 
skapas i kontinuerlig växelverkan med social handling och bidrar 
till förändring på aktörs- och strukturnivå. Det finns enligt Gid
dens en balans mellan aktörer och strukturer där varje individu
ell handling är både strukturerande och strukturerad. Människor 
både påverkar och påverkas av samhällets strukturer.

Berättelser om stadslandskapet skapar ramar samtidigt som 
det sker en dynamisk förhandling mellan olika grupper om dess 
innehåll. Den franske sociologen Henri Lefebvre ([1974] 1991) 
har utarbetat en användbar analys som tar fasta på de människor 
och det liv man kan tänka sig skall levas i det stadsrum man pla
nerar för. Lefebvre delar upp rummet enligt en triad som består 
av såväl det fysiska rummet, som det föreställda rummet och det 
levda rummet. Alla tre samspelar med varandra på det sätt som vi 
försöker tydliggöra genom att använda oss av ett så välkänt men 
på samma gång okänt stadsrum som Klara.

En utsaga om något ramar in en mening men stänger också ute 
en annan mening. Därmed förmedlar innehållet i berättelserna 
normativa idéer om staden och begränsar även på så sätt alterna
tiva berättelser från att uttalas och kunna påverka normer och 
ideal (Forsemalm 2003:149). Det är viktigt är att ställa frågor om 
vems och vilken historia det är som kommuniceras i stadens of
fentliga berättelser och kollektiva minne. Den amerikanska ur
banhistorikern och arkitekten Dolores Hayden (1995) betonar de 
politiska aspekterna av stad och identitet:

"The power of place - the power of ordinary urban land
scapes to nurture citizen’s public memory, to encompass shared
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time in the form of shared territory - remains untapped for most 
working people’s neighborhoods in most American cities, and for 
most ethnic history and most women’s history. The sense of civ
ic identity that shared history can convey is missing. And even 
bitter experiences and fights communities have lost need to be re
membered - so as not to diminish their importance” (Hayden 
1995:11).

Vilka människor är det som görs representativa för stadsdelen 
Klara och vilka är det som underkommuniceras? Vems version av 
livet i Klara förr är det som lyfts fram i stadsplaneringens visioner 
och ideal? Och hur påverkar dessa bilder våra tankar idag?

Moderniseringen av Stockholm och av Klara under de senaste 
200 åren kan inte ses som något totalt nyskapande eller linjärt. 
Snarare är det på sin plats att tala om en omgestaltning, en om
formning skapat ur en förfluten tid i en sammansatt process där det 
gamla ger förutsättningar för det nya. Staden, som vi går, bor och 
arbetar i, måste förstås både strukturellt och historiskt, eftersom 
den består av avlagringar från olika tider. I och med stadsbebyggel
sens långa livslängd blir varje stad en säregen och specifik bland
ning av gammalt och nytt (Franzén 1992:68). I stadsdelen Klara 
blev i och med den stora citysaneringen denna blandning än mer 
specifik då så mycket av den äldre bebyggelsen revs. De hus och 
platser som inte längre finns i det fysiska rummet laddas med vär
den som tenderar att romantisera och idealisera det historiska Kla
ra. Det kan beskrivas som en scen där två pjäser förefaller utspela 
sig samtidigt. Å ena sidan kan staden beskrivas som dynamisk, där 
människor lever en urban livsstil, å andra sidan som en klassegre- 
gerad miljö där kåkstäder, trängsel och föroreningar leder till de
struktivitet i människors vardagsliv (Tunström 2005:59).

KÖNSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Begreppen kön eller genus handlar såväl om identitet och männis
kors relationer som om sociala strukturer i tid och rum och om 
dialektiken dem emellan. De handlar också om kvinnor och om 
män, om barn och vuxna, om arbete och bostad och om hem och 
familj. När man talar i könsteoretiska termer berättar man om 
människors vardag, en vardag som behöver synliggöras och pro- 
blematiseras. Vardagen visar hur människor organiserar sina liv i 
det samhälle, den plats och den stad de lever och verkar i. Den 
stad som planeras och struktureras av makthavare och beslutsfat
tare utan att brukarna hörts, upplevs ofta som främmande för 
dem (jfr Larsson, denna volym). I stadens rum agerar och verkar 
människor till vardags och de är därmed en del av platsernas kon
tinuitet och förändring. I konstruktioner av kulturella värden och 
idéer står tid, rum och genus i inbördes förhållande till varandra.
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Stadslandskap kan därmed sägas vara genderiserade i meningen 
att olika sätt att tänka kring rum och plats både direkt och indi
rekt hänger ihop med sociala konstruktioner av kön. De är ladda
de med normer och ideal om manligt och kvinnlig och de tolkas 
och upplevs i interaktion med konstruktioner av kön. Identiteter 
och relationer formas i ständig växelverkan med upplevelser av 
plats och kön. Därmed blir tidsaspekten en viktig faktor när vi vill 
söka förstå människors handlingar och samhällens strukturer:

”The view, then, is of space-time as a configuration of social 
relations within which the specifically spatial may be conceived of 
as an inherently dynamic simultaneity. Moreover, since social rela
tions are inevitably and everywhere imbued with power and mean
ing and symbolism, this view of the spatial is as an ever-shifting so
cial geometry of power and signification” (Massey 1994:3).

Platsers identiteter är alltid föränderliga, omstridda och mång
sidiga. Varje plats särskildhet och innebörd konstrueras inte i för
sta hand utifrån dess avgränsning mot, eller i motsats till, andra 
omkringliggande platser utan snarare genom en specifik mix av 
sammanlänkningar med dessa. Platser ses därmed som öppna och 
porösa (Massey 1994). Våra upplevelser av det landskap vi rör 
oss i påverkas därmed av kategoriseringar av kön. Genus- och 
platsidentiteter upplevs som rörliga och mångtydiga. Stadsland- 
skapet rymmer en mängd olika feminititeter och maskuliniteter 
vilka (om)formas i vardagens olika livsrum i en ständigt pågåen
de process där såväl ekonomiska, kulturella, geografiska och his
toriska aspekter är väsentliga (jfr Feldmann 2004). Vi är alla 
medskapare av olika kulturella identiteter, våra egna såväl som 
andras och de som finns i vår fysiska omgivning. De materiella 
och sociala faktorer som formar genusidentiteter på särskilda 
platser, och vår genderiserade förståelse av dessa platser, är inte 
för alltid givna. Snarare är de tillgängliga för (om)formning och 
förhandling i vardagen (Laurie m fl 1999:16ff).

Feministisk forskning har under lång tid varit aktiv i den vik
tiga analysen av rumsliga enheter såsom kroppen, privata och of
fentliga rum, platser, hemmet, staden och dess byggda omgiv
ning. Trots detta har den ofta förbisett undersökningar av land
skap som ett system av maktrelationer, vilka är ytterst viktiga för 
reproduktionen av genusidentiteter. Stadslandskapet återspeglar 
inte bara särskilda moraliska koder utan framträder även som en 
del i sociala och kulturella stereotypiseringar av kön. Oavsett om 
den fysiska miljön är beskriven, målad eller byggd, skapas dess 
mening i växelverkan med samhällets kulturella koder. Dessa ko
der är inbäddade i sociala maktstrukturer. Och eftersom den fy
siska miljön kan brukas och missbrukas i makt- och kontrollsyf
ten är de inte värdeneutrala utan utgör snarare en palett av speci
fik moralisk agenda (Dowler, Carubia & Szczygieł 2005:1 ff).
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PRIVAT OCH OFFENTLIGT 
UR ETT KÖNSPERSPEKTIV
Privat och offentligt är relativa begrepp som innefattar en stor 
mängd definitioner och ideologier. De får sin mening genom kon
straster och skiftar avsevärt beroende på vilka sammanhang de 
används i (Borret 2005:97ff). Att i urbana analyser enbart tala i 
termer av privat och offentligt medför alltså svårigheter eftersom 
staden kan ses såväl som en rumslig utformning, en juridisk enhet 
samt en politisk och kulturell arena. Privata och offentliga sfärer 
definieras därmed olika utifrån olika discipliner. Även om ett fy
siskt avgränsat rum kan signalera att det är offentligt behöver det 
kulturellt inte uppfattas som allmänt tillgängligt. Handlingar som 
vi vanligtvis betraktar som privata kan mycket väl utföras i of
fentliga rum. Den sociala användningen av platser förändrar sig 
även över dygnet och beroende på vem som intar rummet (Lister- 
born 2001:83ff). Uppdelningen i en privat och en offentlig sfär 
genomsyrar såväl samhällsstrukturen som individers handlingar i 
vardagen. Den kan ske både utifrån de handlingar som utförs på 
platsen och utifrån hur platser har definierats.

Åtskillnaden mellan det privata och det offentliga skapades 
redan på 1600- och 1700-talen som ett sätt att reglera och disci
plinera det folkliga brukandet av rummet (Franzén 1992:56). In
delningen i en privat, kvinnlig sfär och en offentlig, manlig sfär 
visar mer på vilka normer och klassideal som karaktäriserade 
samhället under 1800- och 1900-tal, än på hur män och kvinnor 
levde i verkligheten (jfr Frykman & Löfgren 1979; Domosh &c Se- 
ager 2001). Samtidigt som denna ideologiska uppdelning till var
dags inte var lika utbredd i alla samhällsgrupper, har den dock 
påverkat människors upplevelser av stadens offentlighet och vilka 
möjligheter individen har haft att delta i det offentliga samtalet. 
Allmänna antaganden som att kvinnors liv hör till den privata 
sfären och mäns till den offentliga blir därmed ogiltiga. Men per
soner som överskred de båda sfärernas gränser hör till den grupp 
av människor som ofta underkommuniceras i litterära skildring
ar av det förflutna. En viss försiktighet bör beaktas så att inte se
kelskiftets kvinnor i Stockholm betonas som passiva offer i en 
manlig stad. Vi ska inte heller ta för självklart att den klara skil
jelinje som borgarklassen misslyckades med att dra mellan den 
respektabelt privata och den oanständigt offentliga sfären för 
kvinnor, verkligen var så definitiv som den var menad att vara. 
Uppmärksammar vi inte det faktum att det till stor var ideologis
ka värden som ideligen (re)producerade normer kring könsroller 
och separata sfärer, mer än enbart individerna i sin vardag, riske
rar vi att förlora berättelser om kvinnors motmakt och agerande 
på trots mot dessa tankefigurer (Wilson 2001:84).
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Stadslandskap genomkorsas av fysiska och mentala gränser. 
Dessa gränser segregerar inte bara skilda klasser från varandra. 
De ritar också en karta över manliga och kvinnliga rum och sepa
rerar därmed olika femininiteter, maskuliniteter och sexualiteter. 
En av de skarpaste linjer som sammanfaller mellan manliga och 
kvinnliga sfärer är just uppdelningen mellan privat och offentligt 
(Lennartsson 2001:67). Denna uppdelning har varit och är än 
idag signifikativ för produktioner av genus och landskap.

MATERIAL OCH METOD
När vi riktar fokus mot en stadsdel som är både välkänd och om
skriven i stadsforskning och stockholmslitteratur är drivkraften 
att visa hur nya synsätt både tar ett annorlunda material i sin 
tjänst och använder andra metoder för att ställa frågor om denna 
så centrala del av staden. Vi vill väcka nya frågor för att visa på 
alternativa tolkningsmöjligheter som förhoppningsvis också kan 
påverka planeringstänkandet. Detta innebär inte att vi inom ra
men för denna artikel fullständigt besvarar de frågor vi ställer. 
Snarare skall frågorna leda till nya analyser av de processer i vil
ka människor skapar och omformar stadslandskapet.

Olika ideal, situationer och historieskrivningar förenas i stads
landskapet. Människor med olika erfarenheter och upplevelser av 
staden besitter olika positioner som avgör vems version som ges 
utrymme och giltighet. För etnologiska analyser av och perspek
tiv på de processer som genererar stadens värden är människors 
egna utsagor en viktig källa. ’’ Utsagor från politiker och planera
re förr och nu. Utsagor fästa på papper i gamla och nya stadspla
ner, lagtexter och debattartiklar. Utsagor från vardagslivet förr 
och från det liv som pågår nu. Utsagor från dem som inte har 
möjlighet att föra fram sina stadsversioner i tidningarnas spalter. 
Utsagor som säger oss hur människor tolkar och värderar sin 
stad, sin bostad och boendemiljö, sina vardagsresor, sin fritid, 
sitt sociala liv och sina möjligheter att skapa sig den framtid de 
önskar sig” (Ramberg 2005:174).

Det etnologiska perspektivet kännetecknas av en mångfald av 
material för att närma sig vardagsmänniskans erfarenheter och 
tänkesätt. Genom att använda oss av dokument om människors 
sätt att leva och genom att röra oss mellan olika tidsperioder i 
forskningen om Klara har vi har samlat material både genom in
tervjuer, observationer, tidningsartiklar, skönlitteratur samt i oli
ka arkiv. Materialet vi använt härrör både från offentlig statistik, 
utredningar, programförklaringar, planeringsdokument, skönlit
teratur, dokumentära skildringar, marknadsföringsmaterial, hem
sidor på Internet och ett omfattande arkivmaterial. Nordiska Mu
seets arkiv innefattar ” Stockholms folkminnen”, uppteckningar
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om människors vardag i staden under förra sekelskiftet är insam
lat av C.H. Tillhagen under 1940-talet. Men framför allt har vi 
också intervjuer med de boende i Klara samt fört anteckningar 
från fältobservationer i området som underlag för vår analys.

Sammanfattningsvis kan denna metod kallas för fältarbete så
väl i samtiden som i det förflutna. De olika tidsperspektiven kräver 
en förståelse för rådande tidsideal och sätt att tänka. ”Det går inte 
att göra jämförelser över tiden utan att urskilja bur betydelser 
skiftar med tiden. Mellan oss och de liv vi vill beskriva finns ett 
tolkningsavstånd, som förhoppningsvis går att överbrygga på 
samma sätt som det avstånd, som finns mellan intervjuare och in
tervjuad i ett samtida fältarbete” (Bergqvist & Svensson 1999:6).

Metoden vi använder är tolkande och retorisk, men också fak
tisk och beskrivande. Vi söker kontinuitet och förändring samt 
var brytningsperioderna i området ägt rum och vi gör det genom 
att använda maktrelaterade teoretiska begrepp som styringsme
kanismer i relationer mellan individ och rum.

GENTRIFIERINGENS TAKLANDSKAP 
OCH LIVET PÅ MARKEN
Termen gentrifiering (jfr Zukin 1995) beskriver den urbana pro
cess där ett äldre, citynära område förändras från arbetarklassom
råde till en plats som attraherar en helt ny grupp av människor (för 
en arkeologisk diskussion kring begreppet se Thomasson 2004). 
Bortrationaliseringen av hyreslägenheter i Stockholms centrala de
lar under slutet av 1990-tal och början av 2000-tal resulterar i en 
allt bredare segregering i stadsrummet som får effekter sett ur 
både etniska och klassmässiga aspekter (Orrskog 2005:36).

Såväl invånarnas inkomster, som deras utbildningsnivå och 
vad de röstade på senaste valet, visar att förnyelsen av Klara under 
1900-talets sista decennier i form av nybyggda lägenheter på tidi
gare obebodda platser kan vara ett tecken på en sådan gentrifie- 
ringsprocess. Diskussioner väcktes då om en cityförnyelse, en vita
lisering av det ”döda” Klara och det planerades för 1000 nya bo
städer i olika kvarter i City. Under mitten och slutet av 1990-talet 
flyttade de första invånarna in i nybyggda lägenheter i stadsdelen. 
I kvarteret Blåmannen byggdes under början av 2000-talet små 
radhusområden uppe på taket på det före detta Postgirohuset. Säll
synt kritik mot den förnyade citykärnan förekom då; ”hyreshusen 
i city kommer att bli egna världar - små exklusiva Danderyd högt 
upp i luften - med astronomiska hyror” (Samec 2001) (fig. 4.6).

Den historiska Klaramiljön skulle enligt politiker och planera
re återskapas genom bostäder och arbetsplatser för att ge liv, rö
relse och trygghet åt området. Kvarteret Elefanten är ett annat så
dant exempel. Området var befolkat redan på medeltiden då

160



Figur 4.6. Exklusivitet 
på taket. Foto: Beate 
Feldmann.

många krukmakare nyttjade platsens närhet till den dåvarande 
strandlinjen. Kvartersindelningen genomfördes under mitten av 
1600-talet som en del av tidens stadsbyggnadsideal. Kontorise
ringen av stadsdelen vid slutet av 1800-talet innebar att många 
bostäder omvandlades till arbetsplatser. 1950 bodde i kvarteret 
Elefanten endast ca 80 personer, medan närmare 800 arbetade i 
de många småföretag som bildades. Elefanten ligger mitt i de nos
talgiska Klarakvarteren där många dagstidningar hade sina re
daktioner. Vid rivningarna under slutet av 1960-talet revs kvarte
ret och bebyggddes med ett stort parkeringshus (fig. 4.7). 2001 
revs det och 150 bostadsrätter med hög standard byggdes på plat
sen.

Kvarteret Elefanten beskrivs på bostadsrättsföreningens hem
sida i positiva ordalag som ”en grön oas mitt i city” med närhet 
till det mesta Stockholm har att erbjuda. Butiker, kulturutbud,
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Figur 4.7. Kvarteret 
Elefanten 1966. Foto 
Göran Fredriksson. 
Stockholms stads
museum.

kulturhistoria, service i form av livsmedelsaffärer såväl som spe
cialbutiker samt kommunikationer räknas upp som goda argu
ment för att välja bostadskvarteret (fig. 4.8). Man använder sig av 
nostalgin kring Klarakvarteren i skapandet av de nya (jfr Lund
gren 2005:4).

”De gamla kvarteren runt Klara lever. I allra högsta grad. Med 
kvarteret Elefanten byter stadsdelen skepnad från parkeringsom
råde till att bli ett av Stockholms kanske mest centrala och attrak
tiva bostadsområden. Tanken är att återskapa en del av det gam
la Klara i en modern tappning. Det må vara ett litet steg för 
mänskligheten, men ett elefantkliv för Klarakvarteren”8.

Närheten till Plattan på Sergels Torg och de sociala problem 
som tar plats i stadslandskapet problematiseras inte. Detta är vis
serligen föga förvånande med tanke på att broschyren är tänkt att 
locka nya köpare till bostadsrättsföreningen. Både marknadsfö
ringen av städer och satsningar för dess ökade attraktionskraft 
kan ses som strategier för regional tillväxt. Stadens betydelse för 
den ekonomiska utvecklingen har blivit större och retoriken talar 
om behovet av konkurrenskraft. Frågor om utveckling och tillväxt

8 Texten är hämtad från 
bostadsrättsföreningens 
hemsida som är mycket 
fyllig. Hemsidan tar 
fasta på tradition och 
historia i området. 
Lägenheterna och boen
dets attraktionskraft 
består i dessa området 
sannolikt mycket av just 
förmågan att etablera 
kontinuitet och gemen
skap med historien 
(www.elefanten.nu/upl/ 
fHesZ104.pdf).
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Figur 4.8. Kvarteret 
Elefanten 2006. Foto: 
Beate Feldmann.

för vem, av vem och i vilket syfte belyser även tillväxtideologins 
baksida. Dessa frågor är synnerligen relevanta men ställs dessvär
re inte alltid (Tunström 2005:64ff).

Med det moderna samhällets ökande konsumtion har nya livs
stilar vuxit fram. Dessa nya professionella livsstilar är kosmopoli
tiska i den mening att de avspeglar den kontext som präglar globa
la städers ekonomiska aktiviteter (Sassen 1998; Castells 1998: 
384ff). Vilken grad av ekonomisk och social omvandling är det 
som äger rum genom den förnyelse som Klara genomgått under slu
tet av 1990-talet och som än i dag pågår (jfr Tunström 2005:65)?

Kan vi i stadsdelen Klaras omformningar också möta de nya 
livsstilar som kännetecknas av iögonfallande konsumtion och en 
ny estetisering av vardagslivet? Klaras taklandskap och nya bo
stadsområden beskrivs som små förorter med radhusenklaver och 
gator avskiljda från "det brusande stadslivet nere på marken [...] 
man får en känsla av frid och avskildhet bara några tiotal meter 
ovanför Sveriges mest trafikerade gator" (Dahlgren 2000). Pro
stitution och kriminalitet i stadsdelen sågs vid planerandet inte 
som något större problem av byggföretagens företrädare utan
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”man får acceptera sånt som en del av staden, säger Rikard Esp- 
ling. Men vi skall givetvis ha lås på portarna och inga genom
gångar ska finnas mellan garaget och bostadsdelen. Vi kommer 
också att se till att gatorna kring fastigheten är väl upplysta om 
kvällarna” (Brink 1997).

I tidningsartiklar framkommer motsättningar mellan visio
nerna om det återupplivade Klara där kriminalitet och otrygghet 
avverkas med hjälp av lås och belysning, och de boendes förhåll
ningssätt till sina kvarter. ”Drömmen om att bo mitt inne i Stock
holm blev inte långlivad. Prostitutionen på gatan nedanför sov- 
rumsfönstren har fått de boende i kvarteret Wahrenberg att pro
testera. [...] Använda kondomer, sprutor, spy or och andra 
sanitära olägenheter ligger utanför portarna på morgnarna. På 
nätterna vaknar hyresgästerna av all trafik utanför på gatorna” 
(Schånberg Liedholm 1998).

Gränser mellan små bostadsområden i citykärnan och livet på 
gatan dras i stadslandskapet med hjälp av låsta portar in till de 
gröna, privata gårdarna. Olika grupper av brukare i stadsrummet 
avskiljs därmed effektivt från varandra. Urbansociologen Louis 
Wirth (1938) förde redan på 1930-talet fram resonemanget att en 
konsekvens av stadslivets inriktning mot en masspublik blir nivel
lering och avpersonifiering. Jan Wehrheim (2005:185) sällar sig 
till denna teori och menar att detta tycks vara en än mer passan
de beskrivning på 2000-talets stadslandskap:

”Inriktningen mot mera säkerhet förstärker därmed framväx
ten av små homogena enheter, med rumsligt separerade livsstilar. 
’Det som inte syns finns inte’ gäller i synnerhet fattigdom och alla 
former av avvikelse. Ju mer visuellt och socialt homogen en plats 
är, desto mer uppseendeväckande bli avvikelser och ’det främ
mande’” (Wehrheim 2005:185).

Paradoxalt nog tar avskiljningen mellan 2000-talets olika 
brukare av stadsdelen spjärn mot den harmoniska bild av Klara- 
kvarteren som Klarabohemernas livsmiljö till stor del fått repre
sentera (se vidare om den nostalgiska bilden av Klarakvarteren 
nedan). Här blir det tydligt hur viktig en maktanalys är för 
(re)produktioner av ideal och värden i stadsplaneringen. Staden 
är samhällets gestalt, det vill säga dess inre ordning, arkitektur, 
infrastruktur och funktionsbland ning säger mycket om samhäl
lets sociala, ekonomiska och kulturella struktur. ”Hur människor 
fördelar sig i rummet säger också något om hur människor förde
las i samhället” (Orrskog 2005:29). En djupare kunskap om den 
mångfald av grupper och individer som levt och verkat i Klara 
och deras olika erfarenheter och upplevelser av stadslandskapet 
hade förmodligen inte radikalt förändrat nutidens värden om det 
goda livet i staden. Men kanske hade de kunnat bli mer nyansera
de och mångtydiga.
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9 Just det här citatet är 
hämtat från www. 
cityisamverkan.se/ 
nyheter/
pressmeddelanden! 
?id=22, men flera lik
nande finns på andra 
håll.

10 Jfr not 8 ovan. Detta 
citat är hämtat från 
www. ab. lst.se/upload/ 
dokument/ 
publikationerIMI 
Sergels_Torg.pdf.

SERGELS TORG - EN ”SUNKEN PLAZA”?
Frågor som vems är staden och vem har rätt till staden fokuserar 
just på att stadslandskapet inte är lika för alla utan har formats så 
att vissa grupper har tolkningsföreträdande i deras användning. 
Platsens politik handlar bland annat om hur vissa platser blir 
ökända och nedvärderade medan andra blir upphöjda och ryktba
ra (Franzén 2005a:136). Denna laddning av värden behöver inte 
bara ske i polemik med andra platser. En och samma plats kan ge
nomgå försök till både förändrings- och reserverandeprocesser ge
nom politiska visioner och fysiska planering. En sådan plats är 
Plattan på Sergels Torg. Denna plats i stadslandskapet är föremål 
för starka värden som förespråkar såväl bevarande som förnyelse. 
Den är vad Saskia Sassen beskrivit som en sunken plaza i mening
en att den ligger under gatunivå och går att se ned på ovanifrån. 
Den fungerar som en urban scen för det låga och smutskastade 
(Franzén 2005a:143). Plattan förknippas såväl med droger och so
ciala problem som med kultur och konsumtion. Olika skildringar 
träder fram i samhällsdebatten beroende på vems intressen och 
vilka värden som fokuseras (jfr Hobsbawm 2001:231f).

"Nu dras både handlare och besökare med oangelägenheter 
som minering och etablerad knarkhandel. Mer eller mindre per
manenta politiska barrikader och banderoller bidrar till ett ostä
dat intryck, och bullernivåer som ofta mäkta överstiger tillåtna 
nivåer för arbetsmiljö"9.

”Områdets betydelse som kommersiellt och kulturellt cen
trum är lika viktigt för det kulturhistoriska värdet som den arki
tektoniska formen. Det är i första hand byggnadernas volymer 
och deras rumsliga helhetsverkan som är väsentliga, dock är Kul
turhuset och höghusens arkitektoniska uttryck avgörande för 
platsen"™.

Sergels torg ligger i samma del av Klara där prostituerade och 
hemlösa rörde sig under Klarabohemernas epok (jfr Ancker 1995). 
Den upprustning av Sergels Torg som pågår under 2005 utförs i ett 
försök att göra Plattan mer attraktiv för konsumenter och turister. 
Malin, en kvinna som arbetar med kyrkans sociala verksamhet 
riktad mot den ökande grupp av hemlösa, prostituerade och/eller 
missbrukande kvinnor som rör sig i stadsdelen, berättar om Klara 
kyrkas verksamhet med utdelning av smörgåsar och kaffe varje 
vardag på Plattan (jfr Rosengren 2003). Eftersom denna verksam
het för socialt utsatta och hemlösa i staden i och med förnyelsen av 
Sergels Torg har blivit ombedd att byta plats, säger Malin, "så vet 
man ju inte hur det blir sen med Plattan. För nu när den här nya 
ingången blir, då är det ju tänkt att där inne sen i den stora hallen 
skulle det bli nån restaurang och sen skulle det bli mera affärer. 
Sen är det ju fyra ingångar liksom, och om polisen då arbetar då
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kan dom ju stå... det är ju lätt att ta dom när det är bara fyra, nu 
kan dom ju försvinna på ett annat sätt. Få ser bur det blir om 
dom försvinner eller om dom... Men dom försöker ju bygga bort 
problemen. [...] Vi har ju till och med fått en förfrågan om vi inte 
kan hitta nån annan plats på kaffevagnen och det tänker vi ju 
inte göra. Det har vi inte ens i tankarna” (Malin 2005-09-27).

Sergels Torg och Plattan har sin självklara plats i Citys stads- 
landskap men laddas med olika tolkningar och värden beroende 
på vem som rör sig här. Få platser väcker väl så många känslor 
och ger utrymme för så många berättelser om olika människors 
vardag, oavsett om de bor i Stockholm eller kommer på besök till 
staden, som just Sergels Torg. I konkurrensen med andra storstä
der marknadsförs olika platser som attraktioner och upplevelser i 
Stockholm. Plattan som ett av huvudstadens viktigaste kulturarv 
har även stor betydelse för analyser av rättvisa, makt och skillna
dernas geografi (jfr Harvey 1996).

KLARA - DEN FOLKLIGA KYRKAN
Sociologen Mats Franzén definierar begreppet folklig kultur som 
de underordnade klassernas kultur. En kultur som måste förstås 
relationelit i förhållande till de dominerande klasserna och den le
dande kulturen, som en hegemonisk relation. Men kulturella för
hållanden låter sig inte enkelt reduceras till klassförhållanden och 
begreppet är långt ifrån entydigt. Snarare ger ett underifrånper- 
spektiv på historia och samtid tillgång till andra erfarenheter, 
"utan vilka historiens antagonistiska karaktär skulle komma att 
utraderas” (Franzén 1992:24). I analysen av Klara kyrkas symbo
liska värden i stadslandskapet är begreppet folklig kultur dock till 
stor fördel. Utifrån detta går det att synliggöra kyrkans symbolis
ka värden i det kontinuerliga bruket av platsen.

"Den folkliga kulturens innehåll går inte att fastställa en gång 
för alla. Innehållet är avhängigt det (historiska och rumsliga) 
sammanhang det ingår i. Inte minst relationen mellan makt
blocket och den låga kulturen är här av betydelse. De kulturella 
relationerna - inte minst mellan lågt och högt - är sammansatta. 
Lika lite som den är maktens fånge är den folkliga kulturen ett 
självständigt historiskt subjekt. Här finns en dialektik och en 
frontlinje mellan motstånd och samtycke: punkter av motstånd - 
liksom tillfällen av undanträngande. Därför kan den låga, lika li
tet som den höga kulturen bestämmas deskriptivt; den strukture
rade principen består inte av kategoriernas innehåll - utan snara
re av de krafter och relationer som upprätthåller distinktionen. 
Därför bestäms meningen hos en kulturell form eller symbol av 
det sammanhang den finns i, av de praktiker som artikulerar 
den” (Franzén 1992:24).
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När man som besökare kliver in i Klara kyrka år 2005 är det inte 
känslan av högtid och andakt som främst kommer till mötes. Sna
rare är det en kyrka i vardaglig aktivitet. Här och var sitter grup
per av människor och samtalar, kvinnor och män strosar om
kring inne i kyrksalen och det finns en avslappnad rörelse i hela 
kyrkorummet. Varje dag klockan 12 är det lunchkonsert i kyr
kan. Malin berättar att det är till kyrkan som narkomaner och 
andra utsatta söker sig för en stunds samtal och ro. Hit söker sig 
även flyktingar och barnfamiljer för att få ekonomiskt och socialt 
stöd i sin livssituation. Klara kyrka är alltså inte bara en plats för 
gudstjänster och religiösa ceremonier. På kyrkogården ligger väl
kända svenska diktare som Anna-Maria Lenngren och Carl-Mi
chael Bellman begravda. Här finns även plats för missbrukare och 
hemlösa som ibland söker sig in i kyrkrummet när de behöver nå
gon att prata med. Som konkret fysisk plats har inte mycket om
skapats i och runt kyrkan genom åren men gruppen av brukare 
har radikalt förändrats. ”1 ett Klara i förvandling står kyrkan tid
lös kvar som ett stycke evighet mitt i tiden. Hon lyfte en gång sin 
spira över huvudstadens forntid, och ständigt ung har hon mött 
varje ny människogeneration. Det är människorna i varje tid som 
hon har ett ärende till.

Så har S:ta Clara kyrka blivit en citykyrka och en vardagskyr- 
ka, en viloplats och en kraftcentral för oss som lever och arbetar 
just där storstaden är som mest koncentrerad” (Ödländer 1966: 
25).

Fram till mitten av 1970-talet fanns på kyrkogården en lek
plats och ännu tidigare även en lekskola. 2000-talets Klara kyrka 
kan dock mer beskrivas som ett rum för de socialt utslagna än 
som rum för barn (fig. 4.9). De platser där barnen förr lekte an
vänds idag, enligt Malin, av narkomaner både som en plats för 
häleri och knarkhandel och som ett rum för vila och värme. So
fia, en kvinna som bor uppe på taket i kvarteret Blåmannen, be
skriver kyrkorna i City som tilldelade olika grupper av brukare. 
Stadsdelarna i City delas inte längre in i församlingar. Tillsam
mans med Jakobs kyrka och Storkyrkan i Gamla stan tillhör Kla
ra kyrka Stockholms Domkyrkoförsamling. Samtal med männis
kor i området visar att dessa kyrkor riktar sig till olika målgrup
per med olika typer av verksamheter. De boende i Klara besöker 
inte Klara kyrka, den har ingen verksamhet för barn utan tillhör 
missbrukarna och den sociala verksamheten i stadsdelen. Istället 
går barnfamiljerna till Jakobs kyrka i Kungsträdgården för julspel 
och andra högtider. Den sociala gemenskapen för de boende i 
stadsdelen finns i Jakobs kyrka, det är den som samlar cityborna. 
En vidare analys av den kyrkliga verksamhetens delaktighet i om
formningar av stadslandskapen skulle här vara av intresse. Hur 
påverkar kyrkorna och deras sociala engagemang människors
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Figur 4.9. En av Klara 
kyrkas brukare. Foto: 
Beate Feldmann 2005.

upplevelser av det landskap de bor och rör sig i? Vilken del har de 
i gränsdragningar mellan olika grupper av brukare och därmed i 
skapandet av sociala och geografiska gränser i stadslandskapet?

SMÅSTADENS GEMENSKAP I 
STORSTADENS ANONYMITET
Kontoriseringen av lägenheter och våningar under andra hälften 
av 1900-talet gav plats åt dem som arbetade och utförde ärenden 
i stadsdelen, snarare än de som bodde där. Även det stora antalet 
krogar, hotell och ölschapp i för- och efterkrigstidens Klara har 
bidragit till föreställningar om att Klaras uppgift varit att funge
ra för de icke bofasta, som en tillfällig uppehållsort, snarare än en 
hembygd för invånare. Men både under och efter rivningarna 
bodde det barn, kvinnor och män i stadsdelen och även om anta
let boende var lågt har deras vardag alltid varit en del av livet i 
Klara. Stadsdelens successiva förslumning och många om- och 
tillbyggnader bidrog till att under första hälften av 1900-talet 
skapa en ovanligt varierad uppsättning bostäder, allt från stora 
ateljélägenheter till små hälsovådliga lyor i gårdshus och källare.
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Även om Klara fungerade som en plats för de som inte var socialt 
förankrade i samhället, hade stadsdelen trots allt en helt ordinär 
befolkning:

”Grannarna fanns i trapphuset, på gården och i matvaruaffä
ren bredvid. I övrigt var lokalbefolkningens inbördes kontakter 
med varandra säkerligen mer sällsynta än i stadsdelarna ute på 
malmarna. För barnen, med småskolan som daglig bas, tedde det 
sig naturligtvis annorlunda, även om de numera inte fyllde mer 
än ett par klassrum. De enda som på allvar bar upp bilden av 
Klara som särskild stadsdel och fann sig hemma lite varstans i 
krokarna tycks därför just ha varit de arbetslösa och de socialt 
utslagna” (Bergman 2001:45).

I många skildringar av efterkrigstidens Klarakvarter framhävs 
mångfalden av verksamheter och gemenskapen mellan människor 
i stadsdelen. Läget i närheten av centralstationen i kombination 
med de trånga gatorna formade landskapet till en blandning mel
lan småstad och storstad. Är denna bild av stadsdelen tidstypisk, 
hänger den främst ihop med behovet att minnas en svunnen stad? 
Är småskaligheten och närheten universella värden? Eller visar 
dessa värden snarare på moderna ideal om det goda livet i staden?

I berättelsen om stadsdelen Klara framträder grannkvarteren 
Lammet och Blåmannen som ett viktigt område, kanske accentu
erad av den slumpartade faktor att flera av informanterna i den 
här undersökningen har bott eller bor i eller i närheten av dessa 
kvarter. Britta bodde 1955-1967 med sin son och dottern Anna- 
Karin i ett hus som renoverades i början av 1980-talet, då Pia flyt
tade dit med sin familj. Det är även på Bryggargatan, på samma 
gata där Sofia bor med sin familj uppe på taket, som möbelpolerer- 
skan Amanda Horney levde och verkade under åren 1892-1930. 
Tillsammans med Hötorget, Malmskillnadsgatan och Klara kyr
kogård är kvarteren Lammet och Blåmannen, och även Elefanten 
några av de platser som kan karaktärisera och exemplifiera stads
delens kontinuitet och förändring. Att det just är de boende i dessa 
kvarter som ger uttryck för gemenskap och hembygdskänsla kan 
mycket väl vara ett tecken på den identitet som skapats i och av be
rättelser om platsen (jfr Söderström 1978:63) (fig. 4.10; 4.11).

Sofia berättar att grannfamiljerna uppe på taket i kvarteret 
Blåmannen umgås nära med varandra. Barnen leker tillsammans 
på gården och springer runt mellan lägenheterna. Hon känner igen 
och hejar på andra boende i närområdet. Hon menar att eftersom 
det är så få som bor i City idag känner man lätt igen varandra. - 
City är som en liten småstad, säger hon, och behovet av nära rela
tioner till andra i området gör att hon känner gemenskap med de 
boende i stadsdelen. För henne och hennes familj är City hemma. 
Hon tror att hennes barn när de blir tonåringar inte kommer att 
söka sig ner till exempelvis Sergels Torg. Kvarteren och gatorna i
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Figur 4.10. Hörnet 
Bryggargatan - Klara 
Norra Kyrkogata ca 
1900. Foto: Larssons 
ateljé. Stockholm 
stadsmuseum.
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stadsdelen är ungdomarnas hembygd, de kommer att bli igenkän
da på gatorna och den sociala kontrollen kommer att påverka ung
domarnas beteende. Den anonyma storstaden får en helt annan 
betydelse för de ungdomar som bor där än för dem i förorten.

Under slutet av 1960- och början av 1970-talet aktualiserades 
bevarandefrågor för kvarteret Lammet. Stadsmuseet utförde 1972- 
1973 en inventering med anslutande utställning av de hotade de
larna av kvarteret: Gamla Bro-kvarteren. För en levande stad. Det 
var främst kvarterets atmosfär och karaktär som i politiska dis
kussioner lyftes fram som viktiga värden att bevara (Kättström 
1984:7). I inventeringen laddades stadslandskapet med värden om 
en rumstypisk Klara-atmosfär. Denna karaktäriserades som ett

Figur 4.11. Hörnet 
Bryggargatan - Klara 
Norra Kyrkogata 2006. 
Foto: Beate Feldmann.
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sorts gemyt och en sammanhållning där gamla tiders hantverkare 
från olika gårdar kände varandra och var en del av ett rikt utveck
lat socialt liv (Kättström 1984:18). Bebyggelsen i detta område är 
huvudsakligen från 1700-tal och början av 1800-tal och var vid 
1800-talets mitt ett populärt bostadsområde för välbeställda sam
hällsmedborgare. Av planeringsberedningens kartor för City 77 
(jfr Sidenbladh 1985) framkommer att de byggnader och platser i 
stadsdelen Klara som inte revs under Norrmalmsregleringen, utan 
i stället värderades som minnes- och bevarandevärda, rymmer 
både boende och andra brukare än idag. Innan renoveringen av 
området på 1980-talet var gårdarna mer slutna och bebyggda med 
hus och skjul. Till detta nyrenoverade kvarter flyttade Pia med sin 
familj. Hennes barn har vuxit upp i stadsdelen under 1980- och 
90-talen och gick på dagis i samma kvarter som de bodde. Mellan 
grannarna har det vuxit fram en gemenskap under åren som finns 
kvar även idag när barnen blivit stora. Pia upplever sitt boende 
som en hembygd där de öppna gårdarna skyddar mot det offentli
ga folklivet på gatorna utanför och ökar gemenskapen mellan de 
boende. En av kragarna i närheten fungerar som stamställe för de 
boende i kvarteret där det närmaste nätverket blivit som släkt. 
Denna gemenskap har gjort det svårt för Pia att flytta ifrån områ
det även om familjen börjar bli trångbodd i lägenheten.

Liknande värden som lyfts fram i nostalgiska skildringar av 
det svunna Klara använder alltså 2000-talets invånare när de vill 
beskriva sin vardag i kvarteret. Det är gemenskap, hemkänsla och 
småstadsstämningen mitt i City som lyfts fram som det positiva 
med boendet i stadsdelen. Livet i Klara 2005 beskrivs i samma 
värden som karaktäriserar den idealiserade landsbygdens trygg
het och sociala omsorg (se Anglert, denna volym). Trots stora för
ändringar i det fysiska stadsrummet jämfört med det vardagsliv 
som ägde rum i stadsdelen innan Norrmalmsregleringen, finns 
det en kontinuitet i människors idéer om det goda livet. För att 
förstå (om)formningar av stadslandskap är det av stor vikt att den 
mänskliga staden - staden underifrån - undersöks och analyse
ras. Tydligt blir då hur olika människor tolkar sitt landskap uti
från olika värden. Olika grupper av människor brukar ett stads
rum på olika sätt genom olika tider. Deras erfarenheter vittnar 
om stadens politiska och ekonomiska strukturer såväl som om 
kulturella och sociala värden. Den anonyma storstan blir som en 
liten småstad, där alla känner alla och där den sociala kontrollen 
blir stark. Den stora folkmassan fungerar inte att gömma sig i för 
de som bor där, snarare blir de synligare då de boende känner 
igen varandra eftersom de är så få. Idéer om det goda livet i Kla
ra hänger alltjämt samman med ideal om småstadens hemkänsla 
och gemenskap. Hur kommer skildringar av 2000-talets City ta 
sig uttryck om femtio eller hundra år? Vilka förändringar och
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förnyelser av stadsdelen kommer att värderas eller kritiseras? Och 
vilka är de nya eller gamla grupper av brukare vars vardagsliv och 
kulturella kompetens inte kommer att synliggöras i nostalgiska 
bilder av Klarakvarteren 2005?

BARNEN I KLARAKVARTEREN
Vem är det som får befolka den nostalgiska bilden av Klarakvar
teren? Till övervägande del är de personer som får representera 
1900-talets Klara arbetande män inom tidningsvärlden eller på 
krogar och restauranger, det vill säga det offentliga Klara. Att 
även kvinnor funnit sin försörjning på dessa platser framkommer 
sällan. Och i bostäderna i stadsdelen har familjer med såväl kvin
nor som män och barn levt och organiserat sin vardag både före 
och efter citysaneringen på 1950-, 60-, och 70-talen. Vilka skild
ringar av yrkes- och hemmaarbetande kvinnor i Klara finns att 
lyfta fram och vad har kvinnor och barn att berätta om sin var
dag, sina möjligheter till ett gott liv i deras stadsdel? Människors 
identitetsskapande är en process som pågår hela livet och som är 
starkt beroende av det sociokulturella sammanhang som barn, 
ungdomar och vuxna lever i. Självbild och identifikation formas i 
hög grad i relation till platser och landskap. Människan är där
med alltid ”emplaced” så till vida att hon alltid är under inflytan
de av en plats och ”platsen kan sägas ha vissa egenskaper som in
verkar på människan, men människan inverkar också på platsen 
genom sin tolkning av platsen egenskaper och sättet att tillskriva 
platsen speciella innebörder” (Halidén 2005:173).

Barndomen är en viktig källa för minnen och minnesplatser i 
stadslandskapet. Barndomsgeografer undersöker hur platser och 
innebörder av barn (om)formas i dialektik mellan tolkningar och 
kontext. Barns platser i stadslandskapet rymmer både kontinuitet 
och förändring. Gatan är en betydande del av det offentliga rum
met i staden och utemiljön är många gånger svårtillgänglig för barn. 
Det är av stor vikt att undersöka var barn lever sitt vardagsliv i sta
den för att därmed kunna studera vilka platser barn har tillgång 
till, vilka platser som det uppstår kamp om samt mellan vilka andra 
grupper av brukare som denna kamp uppstår (Halidén 2005:175).

Anna-Karin flyttade som femåring med sin bror och mamma 
Britta till Klara Norra Kyrkogata och bodde kvar på adressen till 
1967 då hon var 16 år. Hon berättar att hon innan skolåldern 
gick på lekskolan vid Klara kyrka i ett hus som finns kvar än idag. 
På kyrkogården fanns det även en lekplats som brukades fram till 
1970-talet. Hennes väg längs Klara Norra kyrkogata fram till 
kyrkan kantades av vägarbeten och grävmaskiner:

”Och så höll dom på att gräva för tunnelbanan så det var ju 
stora typ... tunnlar ner sådär mitt i gatan. Så man fick gå på sidan
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där. Och då när man kom upp på kyrkogården så gick man in till 
höger i dom husen som fortfarande finns där, där uppe var det 
lekskola dä, så där gick vi på lekskola alla barnen [...] Alltså vi 
var ju säkert 15 barn i vår grupp, var vi inte det? Det var ganska 
många barn kommer jag ihåg” (Anna-Karin 2005-05-31).

Klara folkskola existerade mellan 1847-1964 med olika namn 
i ett antal olika byggnader i stadsdelen". Under åren 1912 till 
1964 låg folkskolan vid Klara kyrka. När Anna-Karin 1957 skul
le börja skolan var antalet barn i Klara folkskola lågt och flera 
klasser hade slagits samman. Detta innebar att Anna-Karin skul
le få gå första och andra klass i samma sal, vilket mamma Britta 
inte tyckte var något bra alternativ för sin dotter:

Britta: Näää vad är det, sa jag, vi bor väl inte på landet, sa 
jag... hade aldrig hört talas om det. Näää sa jag, finns det ingen 
annan skola, det kan väl inte gå... vad är det? Är det nån andra 
klassens skola det? Nä nä, sa hon, det var för att det inte är så 
mycket... Ja, nä men det vill jag inte att hon ska gå... Ja, då fanns 
det Jakob sa dom.

Anna-Karin: Det var väl så att man gick i Klara skola l:an, 2: 
an, 3:an och 4:an, tror jag.

Britta: Ja det vet jag inte för det tog jag aldrig reda pä.
Anna-Karin: Jo för jag började i Jakobs skola, det låg på 

Brunnsgatan och då hade vi vår skolgård på ett av taken till ett av 
husen på Kungsgatan.

Britta: Rigoletto-biografen.
Anna-Karin: Så det var vår skolgård, för sen när vi gick i fem

man då kom ju alla dom här ungarna från Klara skola, dom kom 
ju till Jakob så dom fick ju liksom gå på Jakob i två år sen. Jag 
gick där i sex år. [...] Den las ju ner då i den vevan (Britta 8c 
Anna-Karin 2005-05-31).

Vägen till Jakobs skola gick Anna-Karin själv varje dag de för
sta två åren. Därefter började även hennes yngre bror i skolan och 
de båda barnen gjorde sällskap:

"Min skolväg då det var ju Gamla Brogatan upp och sen över 
Hötorget och då var det ju bygg liksom... dom hade ju byggt för
sta höghuset tror jag, för jag vet att varje morgon när man gick så 
låg det ju en Fordaffär... vad heter den nu då... Falcon eller nån
ting sånt. Där var det ju reklam förr så det där kommer man ju 
ihåg, man gick ju förbi den där affärn jämt och ständigt. Och sen 
var det ju, i det här höghuset i botten så låg det ju en RFSU- 
affär... bland dom första kanske kan jag tänka mig, jag vet inte 
men för oss var det ju väldigt spännande med såna där affärer. 
Och så gick man förbi den där affären varje dag med sina skylt
fönster så det var ju väldigt spännande. [...] Och sen hittade man 
ju lite andra vägar, men just då i början vet jag man gick alltid

11 Det avser skolan som 
byggnad. Strindberg 
gick i den här skolan. 
Kanske var det därför 
han lät Falk promenera 
här och höra kyrk- 
lockorna just från 
Klara kyrka (jfr ovan). 
Skolan var dock be
tydligt äldre som skola. 
Den grundades redan 
på 1600-talet som 
klosterskola (Flögberg 
1981, del 2).
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den vägen liksom, så att där såg man ju högkusen liksom hur 
dom växte upp” (Anna-Karin 2005-05-31).

Anna-Karins vardagsplatser i och runt Klara kan beskrivas 
som rum för upplevelser. Under den period hon gick i skolan för
ändrades stadsdelen fysiskt men även socialt. Hon blev själv äldre 
och tog ut svängarna på sin väg, hon utforskade och omformade 
sitt fysiska och mentala stadslandskap. Anna-Karins väg till sko
lan var en väg av växande. Nya verksamheter och byggnader tog 
plats samtidigt som hon själv blev äldre och upplevde nya bilder av 
sig själv och sitt liv. Ett annat exempel på denna process är när 
brodern en dag försvann på sin väg till lekskolan vid Klara kyrka:

”Det var nämligen så att han hade stannat i hörnan vid post
huset där och stått och tittat på. För då hade dom en sån här stor 
järnklump som dom slängde på väggen så det rasa och rev kåkar
na med. Då hade han stått där och tittat... och jag gick ju upp och 
skulle hämta honom [...] - Va?! har han inte varit här, sa jag. Jag 
låg ju i fönstret och såg att han gick, sa jag... - Nä... Och jag tog 
jäntan i vagnen och jag sprang hem och så fick jag se honom när 
jag kom tillbaks. - Står du här ?! Du skulle ju gå till lekis. - Ja, jag 
ska gå mamma, sa han. - Nä men nu är det försent, jag var där 
och skulle hämta dig och då är inte du där, jag höll ju på att få 
slag, sa jag. Och då kommer det en man fram till mig och så säger 
han: - Ar det damens pojke? - Ja... - Ja vi har frågat var han bor 
nånstans och var han kommer ifrån. Dä botta har han bara sagt... 
och visat så här runt hörnet. - Dä botta, sa han (skratt). Ja, där 
hade han stått och han var så fascinerad och dom sa det karlarna 
- Han har stått här och varit så fascinerad, ögona har varit som 
stora klot på han, han har stått och tittat” (Britta 2005-05-31).

Stadslandskap kopplas sällan samman med rum för barn. 
Samtidigt är det en faktisk realitet att barn och stadsliv hänger 
samman. I ett område som Klara/City blir barnens upplevelser 
och erfarenheter ytterst viktiga för att söka förstå växelverkan 
mellan plats- och identitetskapande. I kvarteret Lammet ligger 
daghemmet med samma namn i en ombyggd lägenhet i ett av hu
sen på Gamla Brogatan (fig. 4.12). För föreliggande studie genom
fördes en solig förmiddag i maj en observationsstudie där (2005- 
05-25). Bakom husfasaderna i kvarteret dolde sig ett nätverk av 
öppna gårdar. På en av gårdarna, bland syrenbuskar och ett stort 
gammalt kastanjeträd, lekte barn i sandlådan och i klätterställ- 
ningen. Då och då kom människor gående över gården på väg till 
sina arbetsplatser. Här finns både bostäder och kontor och några 
av barnen bor i husen. Fördelen med dessa genomgående gårdar 
menade personalen var att barnen inte kan springa ut då huskrop
parna fungerar som avgränsning mot gatan. De låga husen släpp
te solljuset över taken och värmen hade fått syrenbuskarna att slå
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ut. Gatan utanför är avspärrad för bilar och den största trafiken 
består av alla människor som rör sig på den närbelägna Drottning
gatan. Av detta folkliv märktes dock ingenting när man befann sig 
på gården. Personalen ser vissa nackdelar med att ha en förskola 
mitt i city då det kan vara svårt att ta sig iväg med alla barn sam
tidigt eftersom gruppen tar upp stor plats på tunnelbana och bus
sar. Förskolan har en kolonilott i Åkeshov dit man brukar åka, 
man har nära till parker i omgivningen och det går enkelt ta sig ut 
i skogen (Hagaparken eller Lill-Jansskogen) när man så vill12.

Få stockholmare känner till att det finns ett daghem i stadsde
len Klara. Till och med Klarapolisen har varit ovetande om att det 
existerar ett dagis på platsen innan de kommit på besök. Hur 
dessa Klarabarn upplever sin hembygd och formar stadslandska- 
pet är kunskap som är okänd för många av 2000-talets stadspla
nerare. Barn och ungdomars upplevelser av sitt stadslandskap och 
dess historia har stor betydelse för deras identitetsformning. Att 
växa upp i Klara i dag innebär säkerligen både likheter och skill
nader med barns erfarenheter av stadsdelen för hundra år sedan. 
De begränsade och nostalgiska bilder av Klarakvarteren som bo- 
hemernas och typografernas stadsdel utgör lämnar mycket kvar 
att önska för kunskapsbyggandet om kulturarvslandskap för da
gens barn och ungdomar i Klara.

Barnfamiljer välkomnas till City i dag och i tidningsartiklar 
framkommer att de planerade taklandskapen högt över biltrafiken

Figur 4.12. Dagis
gården i kvarteret 
Lammet med sitt gröna 
kastanjeträd. Foto: 
Beate Feldmann 2005.

12 Enligt information 
på hemsidan Iwww. 
barnstugan-bubblan, 
se/lammet.html. 
Informationen framstår 
också som marknads
föring av daghemmet.
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13 Enligt statistikupp
gifter från 2004 bodde 
i stadsdelen Klara 155 
barn i åldrarna 0-15 dr 
och prognosen för 2013 
är 269 (www.usk. 
stockholm.se).

inte bara består av ljusa, stora lägenheter, utan även av skyddade, 
gemensamma innergårdar där familjer umgås för fullt och där det 
kryllar av barn i sandlådorna (Sörbring 1997)13. Vad gäller för
skolor och skolor finns det i stadsdelen idag enbart en förskola 
och inga skolor. Detta är att jämföra med första hälften av 1900- 
talet då det fanns ett flertal skolor i stadsdelen. I sin vardag behö
ver barn många olika platser att leka på. Lek- och lärplatser för 
barn kan vara både planerade och spontana. Samtidigt som barn 
behöver möjligheter till idrott, motion och fysiska färdigheter är 
det också viktigt med en icke specialiserad utomhus miljö i närhe
ten av hemmet där de kan leka, hålla till och skapa sig en uppfatt
ning om världen (Jacobs 2004:105). Vilka möjligheter för både 
strukturerad och icke specialiserad lek och lärande finns det för 
de barn i Klara som flyttar in i stadsdelen under 2000-talet?

Sofia flyttade 2004 med sin familj till en nybyggd lägenhet 
uppe på taket i kvarteret Blåmannen. Innan dess hade de bott i en 
lägenhet vid Oxtorget på Malmskillnadsgatan, byggd i mitten av 
1990-talet. Boendet i City tilltalade Sofia och när de blev trång
bodda i den gamla lägenheten flyttade de bara några kvarter bort, 
upp på taket. Fördelarna med bostadsbytet är enligt Sofia många. 
Hon trivs med att det bor andra barnfamiljer i taklandskapets 
fria och öppna ytor. På Oxtorget hade familjen ingen gård och 
barnen var därmed begränsade till gatan om de ville leka i närom
rådet. Här fick de samsas med en annan grupp av brukare i stads- 
landskapet, de prostituerade och deras kunder. Sofia berättar hur 
familjen ibland kunde gå ner och åka inlines på Malmskillnads
gatan och Brunkebergs torg, just för att störa könshandeln och 
visa att även barnen hade rätt till gatan.

Planerare och politiker har höga ambitioner att bygga bostä
der i City för att ge plats åt det folkliv som skapas av boendes var
dag. Detta ställer viktiga frågor om olika gruppers tillgång till 
och brukande av stadslandskapet. Arkitekterna hade inte ritat in 
några grönområden eller gårdar som de boende i husen vid Ox
torget valde att vistas på. För Sofia blev det familjens eget ansvar 
att ta sitt närområde i besittning. Kanske är detta inte helt ovan
ligt för boende i de delar av 2000-talets Klara där gränserna mel
lan den privata bostaden och den offentliga gatan inte är lika up
penbara i det fysiska rummet som i exempelvis kvarteren Elefan
ten och Blåmannen. Sofia nämner en familj som bor i husen på 
Klara kyrkogård, som låter barnen leka på kyrkogården för att 
”normalisera” gentemot de missbrukare som vistas där.

När Sofias familj åkte inlines på Malmskillnadsgatan, eller 
när barnen som bor vid Klara kyrka leker på kyrkogården, görs 
detta både i konflikt och i samverkan med de prostituerade och 
missbrukarna på platsen. Att anlägga ett maktperspektiv på kon
struktioner av platser innebär att analysen även måste innehålla
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resonemang om motmakt. I detta fall är det barnfamiljerna som 
agerar i motmakt mot Malmskillnadsgatans sedvanliga brukare. 
Genom barnens lek försökte familjerna ladda om gatan med andra 
värden än den traditionellt förknippas med. Här stod kampen mel
lan barn och socialt utsatta, två grupper av brukare som har låg 
prioritering i stadsplanering och politiska beslut om staden. Dessa 
gruppers behov ges sällan företräde i de värden som definierar 
2000-talets Stockholm City som en plats för konsumtion och kul
tur. Deras upplevelser av sin vardag i Klara hör till den kulturella 
kompetens som inte förvaltas i stadens kulturarvspolitik.

I samma område runt kvarteret Lammet där daghemmet idag 
ligger och där flera av informanterna har bott eller bor, bodde 
Ella Wilcke på 1890-talet. Hon berättar hur ”husen i kvarteret 
Lammet har rustats upp. Mitt barndomshem med de små ni
scherna i trappuppgången, där vi lekte statyer, den förtrollande 
sommartavlan, de hemtrevliga vindskuporna 4 trappor upp... 
För det som byggts upp i minnen från barndomen gäller inga riv- 
ningslagar, vad som än hänt med huset” (Wilcke 1990:164).

Hennes vardag i ett borgarhem innehåller både likheter och 
skillnader med den vardag som dagens barn lever i Klara. Även 
fysiska platser rymmer kontinuitet och förändring. Ella lekte på 
samma gård som såväl 1960-talets som 2000-talets barn i kvarte
ret Lammet. Men gården ser idag inte likadan ut som för hundra 
år sedan. Skjul och gårdshus har rivits i och med upprustningen 
på 1980-talet. Kanske leker heller inte barnen samma lekar idag 
som de gjorde 1891. Erfarenheterna av att vara barn i Klara ska
par en kulturell kompetens som har omformats av fysiska och so
ciala tidsideal och normer. En djupare undersökning av dessa er
farenheter skulle kunna bringa fram viktig kunskap om dialekti
ken mellan plats och människa. Bevarande och förvaltning av 
kulturminnen gäller inte bara fysiska byggnader och miljöer. 
Kunskap om hur dessa formade och formades av barns vardag 
kräver även analyser av sociala och kulturella aspekter på hur 
identifikation och minnen konstrueras i stadslandskapet.

LIVET I EN STADSDEL I FÖRÄNDRING
Mellan- och efterkrigstidens Klara kan beskrivas som en stadsdel 
där fler och fler människor flyttade ut, samtidigt som bebyggel
sen långsamt förföll och förslummades. I takt med att rivningar
na och citysaneringen förändrade stadslandskapet rent fysiskt 
minskade antalet invånare i stadsdelen drastiskt. Samhällsplane
ringen byggde på ideal om den funktionella förorten, där män
niskorna bodde utanför ett City som främst skulle tillgodose 
konsumenternas och näringslivets behov av ett fungerande tra
fikmaskineri. Norrmalmsregleringen innebar att stora delar av
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den gamla Klarabebyggelsen revs för att ge plats åt ett nytt Hö
torgscity. Denna reglering motiverades i termer av arbetslivets be
hov, effektivitet och rationalitet. Stadsbyggnadsvisionen bars av 
en stark tro på en nödvändig utveckling mot en modern storstad, 
där uttryck som monumentalitet och skönhet ställdes mot de 
gamla Klarakvarterens trånga trivsamhet (Stahre 1999:32).

Även om stora grupper av människor av olika anledningar 
flyttade från stadsdelen under planeringen och genomförandet av 
Norrmalmsregleringen 1950-1970 förekom det även att männis
kor flyttade in. När Britta och Anna-Karin flyttade till en lägen
het på Klara Norra Kyrkogata vid mitten av 1950-talet var huset 
enligt Britta omodernt och de var den enda barnfamiljen som 
bodde där. I övrigt bodde där äldre ensamstående män och kvin
nor som hyrde enkelrum i fastigheten av Stockholms stad. Flytten 
var välkommen då familjen tidigare hade bott hos Brittas mor på 
Södermalm i ett rum och kök, med vatten och slask på en gård 
och toaletter på en granngård. Familjen fick lägenheten i Klara 
via bostadsförmedlingen och bodde på samma adress fram till 
1967 då de flyttade ut på vischan till Skärholmen, som Anna-Ka- 
rin uttrycker det. Under intervjun med Britta och Anna-Karin 
framkommer berättelser om en stadsdel som starkt präglades av 
fysisk förändring samtidigt som livet för de boende bestod av en 
vardag med struktur och rutiner. Barnen gick i förskola och sko
la i närområdet och hade vänner såväl i Klara som på lite längre 
avstånd. Britta arbetade med att städa på kontor och biografer i 
stadsdelen. I litterära skildringar av Klarakvarteren från 1980- 
och 1990-tal beskrivs stadsdelen ofta som mördad i och med riv
ningarna. Hur upplevdes den för de som levde sin vardag där?

Anna-Karin: Nä alltså jag tror att det var ett ganska levande 
liv... det var mycket familjer som bodde runt dom där kvarteren 
på den tiden

Britta: Ja och där runt omkring oss där på Gamla Brogatan 
bodde det ju folk, mitt emot där...

Anna-Karin: Men sen mot slutet...
Britta: Där Vetekatten har konditori ute på gården nu, där 

bodde det ju...
Anna-Karin: Ja just det där bodde det ja...
Britta: I det huset bodde det folk och därinne kunde man 

mangla om man hade vart och tvättat nånstans så... (Britta och 
Anna-Karin 2005-05-31)

Anna-Karins och Brittas erfarenheter av att vara boende i Kla
ra fram till slutet av 1960-talet visar på kontinuitet och föränd
ring i landskapet. Stadsdelen har trots rivningar och regleringar 
alltid rymt såväl boende som arbetare. Vardagslivets mångfald av 
upplevelser har format och formats av den fysiska miljön. Stads- 
landskapet Klara har varit och är än i dag ett heterogent landskap
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med en mängd olika kulturella kompetenser. Hur tas dessa kun
skaper tillvara och används i stadsplanerings- och kulturarvsdis
kussioner?

Under, och kanske på grund av, de fysiska och sociala föränd
ringar som stadsdelen Klara genomgick fram till slutet av 1970- 
talet ägde ett flertal räddningsaktioner mot rivningar och regle
ringar rum. Omprövningar av stadsplanen företogs i allt högre ut
sträckning och kommunens insatser i City minskade drastiskt. 
Handläggare från Stockholms Stadsmuseum gavs ett betydande 
inflytande i cityfrågorna och särskilda bevarandegrupper för var
je planeringsområde skapades (Gullberg 2001, del 2:219). I en 
analys av stadsdelen över tid blir det intressant att ställa frågor 
om värden. Ar olika ideal enbart knutna till en viss sorts stads- 
landskap i tid och rum eller hänger de även ihop med den moder
na stadens värden om ”det goda livet”?

MALMSKILLNADSGATAN OCH KLARA PORRA
Kulturgeografen Gunnel Forsberg beskriver rummet som en med
aktor i skapandet och uppfattningen av en företeelse, där en gata 
som till exempel Malmskillnadsgatan kan representera ”de finan
siella maktkvarteren, Stockholms ekonomiska maktcentrum med 
banker, försäkringsbolag, finansierings- och revisionsbyråer och 
konsultbyråer men också en baksidesatmosfär med anonymitet 
och avskildhet, vilket skapat fysiska förutsättningar för sexhan
del. Ett fotografi på två kostymklädda herrar, rökande och sam
talande vid lunchtid i en portgång med adress Malmskillnadsga
tan, ger en signal om pengar och makt. Här görs antagligen affä
rer. Ett annat fotografi tagen från samma plats, ur samma vinkel 
men vid kvällstid och med två rökande kvinnor i männens ställe 
skulle lätt ge upphov till associationer kopplade till prostitution. 
Båda tolkningarna är troligen felaktiga, men de exemplifierar 
kopplingen mellan rum och genus och synliggör mångtydigheten 
i rummet och i rummets representation” (Forsberg 2005:30).

Malmskillnadsgatan representerar i vardagligt tal främst de 
prostituerades plats i Stockholm. Denna gata är inget nytt rum för 
prostituerade. Att könshandeln sedan länge har funnits i trakter
na, då Norra Smedjegatan och Kungsgatan var stadens stilfulla 
bordellgata före sekelskiftet 1900 och att prostituerade då bodde i 
kyffen uppe på Malmskillnadsgatan, är det få som pratar om i sor
gen över ”mordet på Klara”. Men även Malmskillnadsgatan har 
fått en ny laddning av ideal, i ett projekt som marknadsför gatan 
som ”Stockholms ledande designstråk”. Detta projekt (Centrum
utveckling 2002) är idag visserligen lagt på is, men formuleringar
na i broschyren visar hur dåtidens Malmskillnadsgata lyfts fram 
som en förflutenhetens plats där harmoni och idyll var vardag
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medan dess mörka historia inte kommuniceras. Snarare beskylls 
rivningarna under 1950-talet för gatans utanförskap i dag:

”En gång var Malmskillnadsgatan en vanlig stadsgata med en 
livlig atmosfär och blomstrande butikshandel. Mellan bostads
portarna skyltade antikvariat, parfymerier, caféer, tobakshandla
re och hantverksbutiker. I den stora citysaneringen i slutet av 50- 
talet revs de gamla husen och den förr så livliga gatan förpassades 
till ett öde i mörka bakvatten. Det är hög tid att vända blad och 
blåsa nytt liv i Malmskillnadsgatan” (Centrumutveckling 2002).

Malmskillnadsgatans varumärke som en plats för prostitution 
och otrygghet laddas här om. Genom att göra gatan till ”Stock
holms vassaste designstråk” skall gaturummet livas upp; ”genom 
sin attraktionskraft kommer Malmskillnadsgatan plötsligt att 
finnas i människors medvetande” (Centrumutveckling 2002). En 
begränsad del av platsens historia refereras, den som reproduce
rar de positiva värden som är mest etablerade i människors bild av 
Klarakvarteren. Intressant blir här att ställa frågor om vem den
na nya gatumiljö är tänkt att locka och vilka grupper av männis
kor det är som ska väcka gatan till liv? För de prostituerade och 
för torskarna har gatan förmodligen redan sin attraktionskraft i 
form av köp- och säljmarknad och både stockholmare och besö
kare är även idag fullt medvetna om Malmskillnadsgatans exis
tens som sexmarknad. Den har tidigare alltid skildrats och fått re
presentera Klarakvarterens och Stockholm Citys mer mörka si
dor. ”Det här är Malmskillnadsgatans mer ödsliga och tröstlösa 
parti. Här finns nästan inga ställen att söka skydd. Här är bästa 
platsen att beskåda gatans torskar pä jakt i Citys bakvatten. 
Plötsligt förstår vi att det är deras byten vi ser, som mest utsatta 
för hård exponering just här, ofta i vanliga täckjackor, ensamma 
mot bankens väggmurar, vaksamma. Trafiken börjar redan runt 
lunch” (Bergman 1985:53).

Den fysiska platsen finns redan, men fastighetsägare och pla
nerare vill ladda om gatan med nya värden för att locka en annan 
målgrupp än den som frekventerar gatan idag (fig. 4.13). Visionen 
om en ”uttrycksfull och stark målgrupp” visar vilka som avses 
och vilka som därmed utesluts:

”Malmskillnadsgatans kunder skiljer sig något åt sinsemellan. 
Gemensamt är att alla har ett intresse för design. För dessa män
niskor är formgivning ett starkt uttryck för livsstil och engage
mang. Målgruppen består främst av mogna och tämligen etable
rade människor från 20-25 år upp till 40-45 år med relativt höga 
inkomster. Förenklat är huvudmålgruppen de utpräglat moderna 
storstadsborna som lever i ett högt tempo och griper möjligheter 
i farten. Det är personer som är nyfikna och vill hålla sig ä jour 
med det senaste. I deras hem finns många högteknologiska prylar, 
moderniteter och nyheter” (Centrumutveckling 2002).
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Figur 4.13. Vilken är 
målgruppen? Foto: 
Beate Feldmann, 2005.

Pia flyttade till Klara Norra Kyrkogata i det då nyrenoverade 
kvarteret Lammet i början av 1980-talet och bor där fortfarande. 
Hon beskriver gatan och den könshandel som då ännu pågick här 
som en faktor vilken även bidrog till en viss typ av trygghet:

"Så var det ju fortfarande lite sån där porr kvar... det kalla
des ju för Klara Porra och det hade vi ingen aning om när vi flyt
tade dit [...] Det är ju på gott och ont... och det kan man ju tycka 
låter hemskt att man säger så... men för att bo där... för våran 
del så var det ju säkrare då... för då fanns det ju alltid människor 
på gatan och polisen körde ju där med jämna mellanrum och så 
där, men sen blir det ju en särskild kultur i det där också” (Pia 
2005-09-26).

Hon såg gatan på den tiden som en plats där det alltid fanns 
folk och som symboliserade en typ av paradoxal mysighet. Trots 
handeln i porraffärerna och genom prostitutionen på gatan skapa
des en särskilt kultur av de människor som rörde sig där. För Pia 
var denna kultur laddad med motsägelsefulla värden. Den kvinn
liga prostitutionen var mer synlig medan den pojkprostitution som 
också ägde rum på gatan var mer dold. Även kunderna, de män
niskor som konsumerade porren, synliggjordes i de boendes ögon.
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Pia menar att man kunde se vilka som skulle till porrbutikerna 
genom deras rörelsemönster och personlighetstyper. I och med re
noveringen av kvarteret Lammet och att den närliggande parke
ringsplatsen bebyggdes under slutet av 1980-talet gjordes lokaler
na för porrbutikerna om och prostitutionen försvann helt. Under 
en promenad längs gatan idag visas inga spår av prostitution eller 
porrbutiker. I många stockholmares och besökares minnen lever 
dock gatan kvar som Klara Porra.

Vilka processer laddar platser med mer eller mindre positiva 
värden? Vad skiljer gatorna Malmskillnadsgatan och Klara Norra 
kyrkogata åt i upplevelser och representation? Hur ser de proces
ser och system ut som laddar könshandelns platser med olika inne
börder och upplevelser? Malmskillnadsgatans representativitet för 
de prostituerade får även konsekvenser för kulturarvskonstruktio
ner. Malin jobbar med att söka upp missbrukande kvinnor i City. 
Hon berättar om hur hon hört besökare i Stockholm vilja åka för
bi Malmskillnadsgatan för att titta på prostitutionen:

”Sen är det ju många som åker den där svängen förbi liksom... 
dom som är från landet, ’nä ska vi inte åka upp och titta på Malm
skillnadsgatan?’. Det är som en sån där sightseeingtur också. [...] 
För gatan är ju känd liksom. Det är som nere i Tyskland, du vet 
dom där gatorna. Man har ju haft kompisar som [sagt] ’vi tar 
svängen förbi och ser om det är några’” (Malin 2005-09-27).

I jämförelse med Malmskillnadsgatan skildras Klara Norra 
kyrkogata idag via sitt alias Klara Porra som en paradoxal bland
ning av nostalgi och förfasning. Båda dessa platser väcker associa
tioner till prostitution och könshandel. De är båda gator som re
presenterar kontinuitet och förändring. I såväl den historiskt nos
talgiska bilden av Klarakvarteren som den kritiska granskningen 
av citysaneringen används dessa gator i produktionen av stads- 
landskapets värden. Att kolla in Malmskillnadsgatan för dess pro
stitution marknadsförs visserligen inte i några glansiga broschyrer, 
ej heller lyfts denna del av Klaras kulturarv fram som en sevärdhet 
i City. Snarare är prostitutionen och den mörka verksamhet som 
äger rum här något som döljs och ses som generande för 2000-ta- 
lets City. Men prostitutionen på Malmskillnadsgatan och de kvin
nor som rör sig där är på samma sätt som porrbutikerna och pojk- 
prostitutionen på Klara Norra kyrkogata en del av stadslandska- 
pets historia. Vilka delar av denna historia som används, av vem 
och på vilket sätt, är viktiga perspektiv i kulturarvspolitikens och 
samhällsplaneringens analyser. Stadslandskap konstitueras inte 
bara genom sociala relationer och människors upplevelser, relatio
nerna organiseras också hierarkiskt utifrån skillnader mellan män
niskor. Rummet och det sociala bestäms ömsesidigt av varandra 
och konstruerar olika ideal och värden om den gode brukaren och 
om vilka grupper som får ta plats i landskapet.
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BOHEMER OCH HEMLÖSA
Ett av syftena med denna studie är att rikta sökarljuset mot andra 
representanter för Klarakvarteren än de som tidigare främst lyfts 
fram i skildringar av stadsdelen. Klarabohemernas period brukar 
räknas från 1932 till 1960 (Ancker 1995:42). De har beskrivits 
som en gruppkultur i Klara där poeter, författare och andra lev
nadskonstnärer tog dagen som den kom. I huvudsak bestod grup
pen av män, men även kvinnor deltog i denna subkultur. Om Kla
rabohemernas liv kan vi läsa i ett flertal litterära skildringar, om 
tryckeri- och tidningsredaktionernas Klara likaså. De får ofta re
presentera en kulturell grupp av genuina Klarabor i en stadsdel 
där människor möts i en idyllisk vardag. Vissa svartvita och kolo
rerade fotografier med motiv från de gator i kvarteren som såg 
helt annorlunda ut under 1940-talet än vad de gör efter rivning
arna har närmast fått emblematisk betydelse, laddade med värden 
av citykritik och klaranostalgi:

”Ta exempelvis fotot av den lätt svankande Klarabergsgatan 
från Drottninggatan västerut en solig eftermiddag 1951. Trotto
arerna strömmar av folk, floran av skyltar i flera våningar och 
kontrasterna mellan ljus och skugga uttrycker just den mångsi
dighet och variation vi alltför ofta saknar i dagens stadsmiljöer. 
Här möter vi den mänskliga staden, med associationsrika och 
poetiska bekräftelser på såväl individens integritet — ett uppsla
get fönster, den ensamma cyklisten längst bort — som på en fatt
bar, konkret omvärld - de flesta firmaskyltarna är inte bara namn 
och abstrakta symboler utan tillkännager verksamheternas ka
raktär” (Bergman 2001:12) (fig. 4.14).

Genom att harmonisera minnena av Klarakvarteren och kriti
sera rivningarna förgyller man den tid som också präglades av 
fattigdom och elände, det vill säga man använder de källor som 
passar ens syfte bäst (Hobsbawn 2001:321f). Nostalgiska berät
telser och utsagor om Klarakvarteren och dess brukare tog plats i 
litteraturen redan under 1950-talet. Stadsdelen var då i början av 
sin förnyelse och några av dem som samlade in material för att be
vara minnen om Klara var fotografen Lennart af Petersens från 
Stockholms stadsmuseum och författaren Per Wästberg. Deras 
bok Klara. En stadsdel i förvandling gavs ut första gången 1957. 
Nästan femtio år senare, år 2000, publicerades boken i nytryck. 
Samma svartvita foton, samma beskrivningar av stadsdelen och 
dess brukare (re)producerar åter nostalgiska värden kring myten 
om Klarakvarteren.

Den brittiske kulturforskaren Elizabeth Wilson (2001) skriver 
om nostalgins moraliska ambivalens. Den förser oss med känslor 
av något gammalt och välkänt, något som numer enbart, eller så 
gott som enbart, existerar i våra minnen med en skönhet som det
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Figur 4.14. De nostal
giska Klarakvarteren. 
Foto: Lennart af Peter
sens, 1951. Stockholms 
stadsmuseum.
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antagligen inte ägde i det förflutna. Rather than being a longing 
for the past, or for somewhere far away, it is a re-creation of a 
past or a place that never was (Wilson 2001:101, jfr Lowenthal 
1998). Wilson menar att det finns både för- och nackdelar med ett 
retrospektivt idealiserat förflutet. Nackdelarna skulle då vara att 
det förflutna kan bli till en lögn medan det goda skulle innebära 
att det blir en del av en individuellt accepterad identitet. Nostalgi 
kan, som utopin, ”frysa” historien och ordna det förflutna så som 
vi hade önskat att det var. Samtidigt kan den angenäma aspekten 
av nostalgin vara insikten om ett avstånd till det som varit. Detta 
avstånd behöver inte nödvändigtvis innebära framsteg eller ut
veckling, snarare visar det helt enkelt på en upplevelse av föränd
ring, ”the passage of time”, och själva existensen av det förflutnas 
platser som på olika sätt fortfarande lever inom oss (Wilson 
2001:102).

När man sätter människor i centrum kan det för de stadsetno- 
logiska perspektiven också vara fruktbart att använda sig av fan
tasin, exempelvis i skönlitterära beskrivningar. I boken ”Den an
dra staden” berättar författaren Jonas Jansson (2002) ett äventyr 
i serieform som utspelar sig i Klarakvarteren 1953, då stora riv
ningar i stadsdelen genomfördes. Huvudpersonen är en ung man 
med författardrömmar som gärna vill tillhöra Klarabohemerna 
men som dras in i ett spökäventyr där döda människor från Bell
mans 1700-tal går igen för att hämnas de rivna hus som de en 
gång bott i. En fruktansvärd slutstrid utspelas mellan levande och 
döda om hur deras stad ska se ut och den andra staden får här re
presentera det Stockholm som enligt författaren inte längre finns, 
alltså Bellmans och Klarabohemernas stad.

Enligt stadshistorikern Bosse Bergman (2001) är det genom 
nostalgiska skildringar i film och litteratur som Klarakvarteren 
definitivt tagit plats i allmänhetens historiska medvetande som ett 
av moderniseringsprocessens stora offer. Stadsdelens innehåll, at
mosfär och silhuetter genomgick en mytbildning där det personli
ga och mänskliga i Klarakvarteren ställdes mot Citys anonymitet 
och hårdhet. Skildringar av Klara som ett stadslandskap som 
även innan rivningarna under 1950- till 1970-talet hade plats för 
de mörka delarna av livet i den moderna staden, med sociala pro
blem som kriminalitet och prostitution, framkommer ytterst spar
samt i publicerade texter och då mer som fotnoter är som analy
serande fakta (jfr Börjeson 1993). De trånga gatorna, de många 
små billiga pensionaten och de konstnärer och arbetare som bru
kade platsen har snarare använts som rekvisita för att konstruera 
ett stadslandskap i harmoni och gemytlighet. I Klarabohemernas 
mytiska representativitet för det genuina Klara framkommer en
dast i undantagsfall den misär med droger och hemlöshet som 
många av dessa poeter levde i. Stadslandskapets sociala problem
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under mellan- och efterkrigstid ingår sällan i de nostalgiska bil
derna av Klarakvarteren.

"I de här sammanhangen kommer man in på ett känsligt ämne 
och som är baksidan på det här. Det är knarkandet i Klara. På den 
tiden var fenedrin receptfritt och man kunde handla det på vilket 
apotek som helst. Så det förekom att vi, så gott som allihop, an
vände det. Några till och med dagligen. Det vanligaste var att 
man tog en tablett när man börjat fyllna till, för knarket motver
kade alkoholen. Men mest tog man de där tabletterna för att hål
la sig vaken och orka skriva. Flera uppmärksammade böcker har 
kommit till i påverkat tillstånd. För många blev det ett beroende 
och det gick illa för dem" (Bergqvist & Mellin 1993:218).

Martin Börjeson undersöker vad stadsdelen Klara som kultur
miljö haft för betydelse för typografernas yrkeskultur och kultur
arv. Han behandlar genom en rumslig förankring hur Klarakvar
teren kom att utgöra en fast punkt för typograferna i deras strävan 
att slå vakt om en traditionell yrkeskultur. Hemmahörigheten i 
just stadsdelen Klara underlättade för typograferna att framhålla 
kontinuiteten mellan det gamla och det nya som kunde väntas.

"Det gamla Klara - som trots allt till stora delar fanns kvar 
under sextio- och sjuttiotalen - påminde om yrkeskårens histo
ria, och erbjöd yrkeskulturen en rumslig förankring. På detta sätt 
blev det möjligt för grafikerna att upprätta en förbindelse mellan 
det gamla och det nya, en förbindelse där Klara-kvarteren utgjor
de en viktig gemensam länk. Klara både förstärkte grafikernas 
samhörighet med sin historia, och blev ett redskap för dem i de
ras strävan att slå vakt om denna historia. De nya produktions
metoderna introducerades i ett gammalt sammanhang, ja rent av 
i samma, gamla invanda lokaler. Och i kvarteren fanns de gamla 
mötesplatserna kvar" (Bergqvist & Mellin 1993:250).

På vilket sätt skulle en liknande analys av Klaras tidigare un- 
derkommunicerade kulturmiljöer och dolda gruppers kulturarv 
kunna omforma kontrasterna mot den nostalgiska bilden av Kla
raidyllen? Hur skulle en sådan undersökning förändra vår kun
skap och våra föreställningar om stadsdelen och dess invånare i 
såväl 1800-talets som 2000-talets stadslandskap? Och hur skulle 
det påverka dessa gruppers identitet och sociala relationer om de 
synliggjordes som en del av stadsdelen Klaras karakteristiska kul
turmiljö idag?

KVINNLIGA KLARABOHEMER
Det är alltså till stor del enbart den manliga delen av Klarabohe- 
mernas värld som skildrats. De beskrivs som "en mer eller mindre 
löst sammanfogad skara unga män och ett fätal kvinnor som of
tast invandrat till Stockholm under tjugo- tretti- och förtitalen"
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(Bergkvist 8c Mellin 1993:7). Vilka var detta fåtal kvinnliga Kla- 
rabohemer och hur upplevde de sin vardag? Några av dem ges 
plats i boken I klarabohemernas värld (Bergkvist 8c Mellin 1993). 
Här beskrivs till exempel Anny Marwig Rubin, född 1893, som 
”en spröd stormamma för många och udda och vinddrivna exis
tenser i gamla Klara” (Bergkvist 8c Mellin 1993:134). I en av 
Marwig Rubins romaner Kinessoffan skildrar författarinnan ett 
hem på Södermalm i Stockholm. Här berättas om den bohemiska 
och lite originella konstnärinnan Therese som ger nattlogi åt 
många av stadens sänglösa på sin kinessoffa. ”I den logerar hon 
sina rotlösa vänner bland stockholmsskalder och konstnärer, 
som alltid finner en tillfällig fristad i det gamla anrika söderhuset 
där hon bor. Och de utnyttjar gärna hennes frikostighet - ibland 
stannar de längre, ibland kortare tid, men gemensamt för de fles
ta är att de kommer tillbaka” (Marwig Rubin [1953] 1974).

Detta väcker tankar om att det skulle kunna vara Klarapoeten 
Ester Sjöbloms liv som skildras i romanen. Hon var gift med Ha
rald Hammar och bodde på Bastugatan på Södermalm. Som Kla- 
rabohem beskrivs hon som en kär gäst i Klara som inte gjorde nå
got större väsen av sig men som ”betydde mycket i diskussioner
na i denna mansdominerade värld” (Bergkvist 8c Mellin 1993:92). 
Trots att hon kom att räknas som en av Klarabohemerna finns 
hon dock enbart representerad i en begränsad del av litteraturen 
om denna kulturella grupp.

Den kinesbädd som fanns i parets hem på Söder och som ofta 
logerade stockholmspoeter och konstnärer i bekantskapskretsen 
verkar vara en viktig detalj i porträtt av denna kvinna. Ett foto ta
get av Ester Sjöblom på 1940-talet porträtterar denna kvinnliga 
Klarabohem på ett tidstypiskt sätt.

”Att döma av kappan, handskarna och halsduken är det gan
ska kallt. Håret är instoppat under en liten 40-talshatt och under 
högra armen håller hon en handväska och en tidning. Hon kisar 
mot kameran med huvudet på sned och ett litet leende. Ansiktet är 
brett och hon gör ett ganska robust och kraftigt intryck. Däremot 
ser hon inte illa ut, vilket framgår ännu bättre av ett annat foto 
från samma tid. Det visar en närbild med ett forskande uttryck 
och ett vemodigt drag kring munnen” (Thörnvall 1991:63).

Att hon skulle dela livssituation med de konstnärliga, fattiga 
”bröderna i Klara” som den manliga delen av Klarabohemerna 
ofta kallas, framkommer inte av denna beskrivning.

Det var stadsdelens rikt varierade stadsmiljö med sin mång
fald av tryckerier, tidningsredaktioner och bokförlag som lockade 
till sig människor med konstnärliga ambitioner. De goda möjlig
heterna att finna bostäder och övernattningsmöjligheter av mer 
tillfällig art var också till fördel för denna grupp av människor. 
Men Klarabohemerna beskrivs även som hemlösa och i viss mån



alkoholiserade. Att vara kvinna och räknas till en av Klarabohe- 
merna torde därmed ha fått andra konsekvenser än för männen, be
roende på de skilda normer och värderingar som kvinnor och män 
hade att förhålla sig till. I historiska tillbakablickar och beskriv
ningar av Klarabohemerna nämns i några fall visserligen det fak
tum att ett antal kvinnor deltog i denna kulturella grupp. Samtidigt 
problematiseras och fokuseras inte vidare det faktum att de genom 
sitt kön hörde till en minoritet i det manssamhälle som de manliga 
bohemerna var en självklar del utav. Hur upplevde dessa kvinnor 
sin vardag bland de manliga bohemerna? Skapades en särskild ge
menskap dem emellan som tar sig uttryck i deras konstnärliga verk? 
Hur kan en större medvetenhet om deras erfarenheter och vardags
liv påverka myten om Klarabohemen och Klarakvarteren?

HOMOSEXUALITETENS RUM I STADEN
En och samma stad rymmer flera olika platser och därmed blir 
frågor om vems plats som framträder i skildringar och berättelser 
extra viktiga. Samtidigt som platser skapar människor så skapar 
människor även platser och det heterosexuella stadslandskapet är 
inte allenarådande, även om det är denna bild av staden som 
framförallt har synliggjorts. Genussociologerna Margareta Lind
holm och Arne Nilsson (2002) har i en studie om kvinnligt och 
manlig homoliv i Göteborg 1950-1980 visat att betraktelser över 
andra slags liv än det normerade heterolivet kan utmana etablera
de föreställningar om kön och sexualitet liksom innebörder av 
stadens platser. Genom att jämföra hur kvinnligt och manligt ho
moliv gestaltades i två rumsliga sfärer: Hemmet och Ute i staden, 
belyser de en kulturell variationsrikedom i staden där sambanden 
mellan biologi, kön/genus och sexualitet ifrågasätts och över
skrids. Stadsdelen Klaras situation mitt i City torde ha skapat ut
rymme för kvinnligt och manligt homoliv även i Stockholm. På 
vilka platser kunde bögar och lesbiska mötas och hur förändrades 
dessa mötesplatser av citysaneringen?

Klara Norra kyrkogatas alias Klara Porra, väcker än i dag as
sociationer till pojkprostitution och sexklubbar som hade sin 
verksamhet där och i området runt centralstationen fram till slu
tet av 1980-talet. Författaren och artisten Jonas Gardell beskriver 
sin ungdomstids vistelse i kvarteren som en plats där han kunde 
utforska sin nyupptäckta homosexualitet och använda den som 
ett sätt att göra uppror och revolt mot det förortssamhälle han 
flytt ifrån. ”Det var ett homosexuellt raggarsträk och många unga 
prostituerade. Spännande, otäckt och våldsamt - men ett hem” 
(Wischman 2003).

Om det manliga homolivet i Stockholm finns en del publicerat 
material (t ex Silverstolpe 1999). Men finns det även berättelser
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om kvinnliga homosexuellas upplevelser och erfarenheter av 
Stockholm och Klara? För att svara på dessa och andra frågor 
fullt ut krävs en djupare studie än vad som ges utrymme för inom 
detta projekt. Viktigt är dock att inte ta för självklart att det i ett 
stadslandskap skapas mötesplatser enbart för heterosexuella. 
Kortfattat kan här konstateras att klubbar för lesbiska kvinnor 
finns och har funnits i Stockholm och till viss del även i Klara. 
Gayklubben Diana Millers Blue Note låg under slutet av 1960-ta- 
let och början 1970-talet inrymt i den nu rivna tegelbyggnaden 
Klara saluhall mellan Blekholmstorget och Kungsbron. För att 
besöka denna klubb krävdes gästkort och att fotografera i lokalen 
krävde tillstånd14.

Före det lesbiska klubblivets etablering under andra hälften av 
1900-talet hade stadens kvinnor umgåtts i små umgängeskretsar 
i hemmen och de var därmed vana vid intimt socialt umgänge. 
Från att ha etablerat sina relationer till andra redan kända kvin
nor i den privata hemmasfären blev mötesplatserna i och med 
klubbarna ett steg ut i offentligheten, ett liv mer bland främling
ar. Kvinnornas möjligheter att träffa främmande lesbiska ökade 
och därmed förändrades deras sociala nätverk i rummet (Lind
holm & Nilsson 2002).

14 Enligt texter på 
Internet publicerade i 
RFSL Stockholms 
medlemstidning ”På 
Gång” (http-.Uhem. 
passagen.se/ 
lesbiskhistoria/texter 
traffstallenl.html).

HETERONORMATIVITETENS BEGRÄNSNINGAR
Under andra hälften av 1800-talet var en övervägande del av 
kvinnorna i Stockholm ensamstående. Oavsett vilken klassbak
grund man hade som ensamstående kvinna och oavsett hur man 
förhöll sig till rådande normer och ideal om vad som var passan
de och sedesamt, var det för dessa kvinnor nödvändigt att finna 
sysselsättning och försörjning utanför äktenskapets ramar. Hur 
de ensamstående kvinnorna organiserade sin vardag vet vi idag 
endast lite om. Sätten att leva, ensam eller i en nära relation, bör 
ha varit minst lika mångtydiga som i 2000-talets Stockholm. 
Samtidigt som en majoritet av Stockholms kvinnor var ogifta lev
de många av dessa i samboförhållanden med män. Och även som 
en stor grupp av kvinnorna i Stockholm var gifta fanns det även 
de som levde ensamma utan att vara lagmässigt skilda. En annan 
grupp av Stockholms ensamstående kvinnor var änkor. Tilläggas 
ska dessutom att trots det faktum att skilsmässor inte förekom 
frekvent så var de inte ovanliga bland arbetarklassens kvinnor.

Den heteronormativitet som präglar såväl 1800- och 1900- 
som 2000-talets stadslandskap reproducerar och framställer det 
heterosexuella parförhållandet som grunden för samhällets och 
mänsklighetens överlevnad (Kulick 2004:21ff). En sådan norm 
ger heterosexualiteten en hegemonisk plats i samhället och ger 
inte något utrymme för olika sexualiteters inbördes mångfald. En
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heterosexuell relation kan organiseras på en mängd olika sätt, så 
även homo- och bisexuella relationer. Oavsett vilken typ av nära 
relation, sexuell, romantisk och/eller vänskaplig, man väljer att 
studera är det intressant och viktigt att belysa hur staden påver
kar och påverkas av människors vardagsliv samt hur vissa identi
teter är knutna till vissa landskap. Stadslandskapen är lika förän
derliga som människan och samhället. Det kulturella går att avlä
sa i det rumsliga på samma sätt som det rumsliga går att avläsa i 
det kulturella.

I 1800-talets Stockholm doldes många parförhållanden mel
lan kvinnor och män bakom inneboendesystemet och mamsell
systemet. Många par kamouflerade sina olegaliserade förbindel
ser genom att den ena partnern uppgav sig vara inneboende eller 
anställd som mamsell hos den andra, vilket innebär att det blir 
problematiskt att helt och fullt kunna belysa hur människor orga
niserade sina nära relationer i det förflutna. Utifrån de resultat 
som framkommer i Matovics (1984) avhandling om fenomenet 
Stockholmsäktenskap under 1850-1890, kan man dock förvänta 
sig att betydligt fler män och kvinnor levde tillsammans under 
olika former av olegaliserad familjebildning än vad som idag kan 
observeras. Detta var dock sannolikt inte en samlevnadsform 
man stoltserade med eftersom normen var den legaliserade äkten- 
skapsrelationen mellan kvinna och man. Snarare verkar det ha 
varit så att man använt en rad olika strategier för att dölja dessa 
alternativa levnadssätt. Margareta Matovics avhandling berör en
bart heterosexuella relationer. Vad händer om man ställer sig frå
gan om det även dolde sig homosexuella relationer mellan män, 
men kanske lämpligast mellan kvinnor, bakom dessa system?

Kvinnliga hushållsföreståndare var inte ovanliga i stadsdelen 
Klara vilket tydligt framkommer i rotemansarkivet 1878-1926. 
Var det så att på liknande sätt som det doldes relationer mellan 
män och kvinnor bakom titlar som Mamsell och Hushållsföre- 
stånderska kan det ha dolt sig relationer mellan kvinnor i hushål
let, bakom titlar som Inneboende och Piga? Historikern Irene Ar- 
taeus (1993) har i sin forskning om kvinnors överlevnadsstrate- 
gier på 1800-talet kunnat visa att ensamstående kvinnor, både 
som en möjlighet att överleva och som social gemenskap, bodde 
tillsammans med andra kvinnor i liknande situation. Även termen 
Bostonäktenskap betecknar hur karriärskvinnor i USA under 
1800- och 1900-talen levde ihop under äktenskapsliknande for
mer där de delade hushåll och ekonomi.

Mats Franzén (1992) konstaterar att kvinnohushållen i de le
dande klasserna präglades av inneboendesystemet, och att det då 
förmodligen rörde sig om sammanboende väninnor. Utan att 
närmare analysera Franzéns förmodande kan här betonas att det 
utifrån ett queerperspektiv vore intressant att ifrågasätta detta
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heteronormativa synsätt på kvinnligt samboende, eftersom många 
queerforskare menar att industrialiseringens städer har haft stor 
betydelse för formandet av homosexuella relationer och identite
ter.

”It was only in the great city, with its opportunities for meet
ing individuals far outside the ranks of kin and the narrow net
works of rural society, that opportunities arose for sexual minor
ities to congregate and seek others of their own kind” (Wilson 
2001:138).

Hur människor berörs av stadens miljöer hänger ihop med 
våra individuella bakgrunder, vilka vi är, var vi kommer ifrån och 
vad vi har för tidigare erfarenheter. Vi upplever och tolkar land
skapet utifrån en mängd olika faktorer. Rummets skiftande ge
staltningar måste kopplas till rörelsen i rummet, hur vi använder 
en plats och vilka sociala, kulturella och geografiska gränser som 
överskrids. Genom industrialisering och urbanisering omformas 
Stockholm och Klara inte bara fysiskt och materiellt. De männis
kor som lever sin vardag i stadslandskapet är delaktiga i de inne
börder och värden som stadslandskapet laddas med. Sociala och 
kulturella processer formar det moderna landskapet. För att för
stå dessa processer behöver vi kontextualisera stadslandskapet. 
Samtidigt som människan finns i landskapet så finns landskapet i 
människan. Det påverkar oss men låter sig också påverkas av oss. 
Urbaniserings- och industrialiseringprocesser under 1800- och 
1900-talet fick konsekvenser för storstadens livsformer. Dessa 
processer fick även konsekvenser för konstruktioner av feminini
teter och maskuliniteter och sexualiteter. En ökande mångfald av 
levnadssätt omformade identitetsskapande och sociala relationer 
för livet i stadslandskapet.

DET URBANA LANDSKAPETS MÅNGFALD
Inflyttningen till Stockholm var mycket stor under andra hälften 
av 1800-talet och perioden präglades av hög geografisk mobilitet 
bland Sveriges befolkning. Det var främst landsortens människor 
som flyttade till städerna. Med stor sannolikhet ändrade dessa 
sina vanor och beteenden när de hade flyttat till Stockholm. Stor
stadslivet påverkade deras attityder och vanor. Framför allt kan 
man förvänta sig att kvinnornas förflyttning från landsbygdsland- 
skap till stadslandskap påverkade deras sätt att organisera sin var
dag på grund av förändrade överlevnadsvillkor och ökad social 
anonymitet (Matovic 1984). Även de inflyttade männen verkar ha 
tagit efter ett stadsmässigt, ”stockholmskt” beteende. "Mobilite
ten i sig torde här ha underlättat för männen att tillgripa den ole
galiserade familjebildningen som en överlevnadsstrategi. Detta 
talar för att uppbrottet från familjegemenskap, välkända miljöer
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ocb gamla normmönster skapade förutsättningar för att man 
ändrade beteende ocb så småningom även attityder” (Matovic 
1984:171).

På grund av den stora andel ogifta kvinnor och utomäkten- 
skapliga barn i Stockholm hade huvudstaden i mitten av 1800-ta- 
let dåligt rykte för sin påstådda osedlighet. Den i staden vanligt fö
rekommande icke legaliserade samlevnadsformen kallades därför 
för "Stockholmsäktenskap”. Mellan 1860 och 1890 levde i genom
snitt 42 % av brudparen i Stockholm tillsammans redan innan gif
termålet. Detta innebär att en stor del av de barn som registrera
des som utomäktenskapliga snarare bör kallas ”trolovningsbarn”. 
Deras föräldrar levde i äktenskapsliknande förhållanden och de 
var endast i mindre utsträckning barn till ensamstående mödrar. 
Att kvinnor och män bildade familj utan att vara gifta, trots att 
den dominerande normen var att relationer skulle legaliseras ge
nom äktenskap, främjades till viss del av kvinnoöverskottet i 
Stockholm. Främst berodde det dock på den katastrofala bostads
bristen, den bristande sbciala kontrollen och de lagliga regler som 
ställde ekonomiska krav på paren. Benägenheten till stockholms
äktenskap var högst inom de inkomstsvaga klasserna. Inom över- 
och medelklassen var normsystemet och den sociala kontrollen 
med krav på sexuell avhållsamhet före äktenskapet fortfarande 
stark. Trots detta förekom olegaliserade parförhållanden även 
inom dessa samhällsklasser men är mindre synliga i dokumenten 
då de ofta doldes bakom inneboende- och hushållerskesystem 
(Matovic 1984).

Stockholmsäktenskapen uppfattades som ett hot mot de bor
gerliga hem- och familjeidealen. Att ogifta människor levde sam
man och skaffade barn sågs som ett brott mot såväl sedligheten 
som den borgerliga ideologin om den lyckliga kärnfamiljen i en 
idealiserad hemmiljö. Av de självförsörjande kvinnorna i arbetar
klassen valde dock hälften att leva i stockholmsäktenskap. Deras 
kamp för att överleva var starkare än behovet att följa stadens so
ciala normer. Många var rädda att förlora sin ekonomiska själv
ständighet i äktenskapet, där de åter skulle bli omyndiga och 
männen fritt kunna förfoga över deras inkomst. Något enförsör- 
jarsystem med mannen som ensam inkomsttagare i familjen var 
heller inte att förvänta, då de flesta fann sin partner i samma in
komstsvaga samhällsskikt. Höga kostnader för bröllopet hindra
de också äktenskap. Samboförhållandet erbjöd möjligheter för 
kvinnorna att bilda familj samtidigt som de hade rätt att själva 
välja försörjningssätt och vara oberoende av giftomannaskapet 
som innebar målsmans samtycke för den omyndiga kvinnan att 
gifta sig (Hartwig 1996:94). Därmed kan stockholmsäktenska
pen ses som en folklig, urban och framför allt kvinnlig överlev- 
nadslogik.
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AMANDA HORNEY
- MÖBELPOLERERSKA I 1800-TALETS KLARA
Möbelpolererskan Amanda Horney föddes 1857 i Klara och bod
de kvar i stadsdelen under större delen av sitt liv fram till sin död 
1953. Hon berättade vid 87 års ålder om sitt liv för C-H Tillha
gen, som beskrev henne på följande sätt:

”Har i alla tider bott i Stockholm, huvudsakligen i Klara för
samling. Fadern möbelsnickare. Själv har hon arbetat som hembi
träde till 1882 därefter som möbelpolererska. Under åren 1882- 
95 hade hon anställning som polererska hos div arbetsgivare, men 
från 1892 blev hon sin egen. Därmed fortsatte hon till 1918, då 
hon måst sluta på grund av de stegrande råvarupriserna.

- Fru Horney har tagit livlig del i det politiska livet, har star
tat fackföreningar och varit god vän med de flesta av arbetarrö
relsens förgrundsgestalter. Är trots sin ålder förundransvärt liv
lig och vaken. En intelligent och minnesgod och i högsta grad tro
värdig person. - Bosatt å St: Clarahemmet” (Nordiska Museet: 
Stockholms folkminnen 1944, EU28368).

I uppteckningarna över Amanda Horney framkommer, förut
om att fadern var snickargesäll, mycket litet om hennes barndom. 
I Stockholms stadsarkivs Fattigböcker finns uppgifter om snickar
gesällen Magnus Edvard Horney, född i Klara och död på Kungs
holmen 1873. Han avled utan att efterlämna någon kvarlåten- 
skap. Även han bodde större delen av sitt liv i Klara. Om det är 
just denna Magnus Edvard som är far till Amanda kräver djupa
re sökningar i arkiven än vad som gjorts inom ramarna för denna 
studie. Men helt otroligt är det inte. Att Amanda kom från ett 
ekonomiskt fattigt hem kan man förmoda, även om hon själv inte 
berättar ingående om sina föräldrar eller om sin barndom. I pro
tokollen från Klara församlings barnhem och barnkrubba finns 
dock en anteckning från 1868 om att en Amanda Horney, då 10 
år gammal, ansökte om intagning tillsammans med fem andra 
jämngamla flickor. Men eftersom barnhemmets ekonomi var svag 
kunde de endast erbjuda en av dessa flickor plats. I protokollet 
framkommer:

”Efter beräkning så väl af den dagliga kostnaden för hvar je 
barns underhåll som ock af de tillgångar, som för dem närmaste 
framtiden voro att motse, fann Styrelsen att för närvarande en
dast ett barn bland de anmälda kunde i barnhemmet upptagas. 
Och som Styrelsen ansåg, att härvid antingen Jenny Lundgren el
ler Ebba Pira borde komma i åtanke, uppdrogs åt Fru Qvarn
ström, Md Berg och Fröken Sparre att undersöka, hvilkendera af 
dess två i främsta rummet voro i behof a hjelp, hvarjemte Styrel
sen beslöt att, efter skedd anmälan och undersökningens resul
tat, genast i barnhemmet mottaga den af flickorna, som funnit
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mest fara i att annars hemfalla at andelig och lekamlig vanvård” 
(Stockholms Stadsarkiv SSA 1242, Protokoll 20 feb 1869).

Av någon eller några anledningar ansågs Amanda alltså inte 
vara den av de fem flickorna som mest var i riskzonen för att fara 
illa. Men det faktum att Amanda ansökte om plats på barnhem
met visar att hon hade en barndom som med dagens mått mätt 
kan anses vara svår. Hon berättar själv i uppteckningarna i Stock
holms folkminnen (EU 28368) att hon som trettonåring började 
sin försörjning som barnjungfru och piga, vilket hon fortsatte 
med tills hon var 25 år. Detta var dock ett arbete som hon inte var 
nöjd med eftersom hon aldrig var ledig:

”Visserligen fick jag på min sista plats sluta redan klockan 8 
på kvällarna, men det var hårt arbete, och man var snarare böjd 
för att gå och lägga sig, sedan arbetsdagen da var slut än att gå ut 
och roa sej” (Stockholms folkminnen EU 28368).

Amanda ville söka sig till ett yrke som gav mer frihet. Genom 
hennes nära umgänge med farstugrannen och möbelpolererskan 
Edling och dennas dotter Sofi Edling var hon rätt förtrogen med 
arbetet. 1882, när Amanda var 25 år tog hon städsling som lär
ling hos ”gumman” Edling. Anställningen var inte högavlönad. 
De första tre månaderna arbetade Amanda utan lön och efter tre 
år uppgick lönen till 6 kronor i veckan. Det var inte lätt för Aman
da att klara sig ekonomiskt på denna inkomst:

” Vill man leva inom yrket måste man vara flitig och åter flitig 
och dessutom noggrann och ordentlig. Har man sedan små pre
tentioner, går det att dra sig fram, åtminstone gick det för mig, - 
och för gumman Edling och hennes dotter med. Men aldrig var 
det något fett levebröd vi hade. Men vi klarade oss själva utan nå
gon hjälp och det var huvudsaken” (Stockholms folkminnen EU 
28368).

Samhällets lagstiftning under större delen av 1800-talet kring- 
skar kvinnornas möjligheter till ekonomisk försörjning på egen 
hand. De traditionella näringarna i staden, främst bestående av 
handel och hantverk var omgärdade av restriktioner som uteslöt 
alla kvinnor förutom de döda mästarnas änkor. Samtidigt var det 
en realitet att många kvinnor i Stockholm av olika anledningar 
var ensamstående, många gånger med barn. Det kvinnliga över
skottet av stockholmskor i staden innebar att de var tvungna att 
själva försörja sig genom förvärvsarbete. Det var dock inte enbart 
ensamstående kvinnor som yrkesarbetade. De svåra ekonomiska 
omständigheterna i Stockholm krävde ofta att även sammanbo
ende och gifta kvinnor, dock sällan ur borgerskapet, deltog i fa- 
miljeförsörjningen genom lönearbete.

Lagstiftning och samhälleliga strukturer försvårade möjlighe
ten för kvinnor att ha egen inkomst. Under 1800-talets andra hälft 
blev jämställdheten mellan män och kvinnor inom näringslivet ett
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tema som diskuterades offentligt i den svenska politiken. En bi
dragande orsak till 1846 års reform som innebar avskaffandet av 
skråtvånget och införandet av allmän näringsfrihet var den up
penbara nödvändigheten att minska fattigvårdens kostnader. Ge
nom att öppna handeln och det tidigare skråreglerade hantverket 
för kvinnor var förhoppningen att försörjningsmöjligheterna skul
le öka även för dem. Denna skråreform fick stor verkan bland 
stockholmskorna men det var endast kvinnor från medelklassen 
som hade möjlighet att etablera sig i de mer lönsamma branscher
na. Kvinnor från underklassen fick finna sin försörjning i mindre 
lönande sysselsättningar som månglerskor, brukssmäckor och 
möbelpolererskor. Näringsfriheten var till en början även begrän
sad. Kvinnor fick visserligen utöva ett hantverk eller leda ett före
tag, men för att ha möjlighet att driva handel var de även i fort
sättningen tvungna att bli myndiga. Denna reform ändrades först 
1921 då alla kvinnor fick full myndighet (Hartwig 1996).

I Nordiska Museets samling ”Stockholms folkminnen” finns 
bevarat berättelser av kvinnor om deras vardag som arbeterskor i 
Klara under slutet av 1800- och början av 1900-talen. Möbelpo
lererskor var en relativt vanligt förekommande kvinnlig yrkes
grupp i Stockholm. De anlitades på beting av snickare för att po
lera möbler åt dem. Mestadels var det stolar och småsaker som 
fraktades hem till polererskorna. Yrket hade inte samma rang 
som snickeriyrket. Enligt en sagesman sågs dessa kvinnor ej heller 
som kvalificerade att handha de finaste möblerna:

”De fina möblerna fck vi allt ta itu med själva. Sä prima var 
dom nämligen inte alltid de där polererskorna, utan mest var det 
dussinvara de fck ta band om. De hade också sitt särskilda sätt 
att polera: de strök fram och tillbaka med sudden. Vi snickare 
däremot strök runt. Vår metod var nog den bättre, i varje fall så 
lämnade vi inte ut en dyrbar bordsskiva eller liknande åt en po- 
lererska. Den klarade vi nog själva på verkstaden” (Stockholms 
folkminnen EU 28368).

Arbetstiderna som lärling till möbelpolererska var för Aman
da Horney vanligtvis mellan 8 på morgonen och 8 på kvällen. Un
der den timmes middagsrast som hon hade åt hon medhavd smör
gås och mjölk. Ofta gick hon också ut och åt på något av de många 
billiga matställena som fanns i Klara. Till kvällsmål blev det en
ligt Amanda sällan något annat än mjölk och bröd. 1885 bytte 
Amanda anställning och började på Ekstrands snickerifabrik i 
Hägersten. Därmed höjde hon sin lön till 9 kronor i veckan. Un
der de sju år som Amanda jobbade på fabriken hyrde hon in sig 
hos en änkefru på Drottninggatan 38. För 6 kronor i månaden de
lade hon rum med denna änkefru.

Att ha inneboende var vanligt förekommande i trångboddhetens 
Stockholm under 1800-talet. För många ensamstående kvinnor var
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det en viktig möjlighet till försörjning att hyra ut, inte bara eget 
rum, utan även som Amandas berättelse vittnar om, del i ett rum. 
Om sin första arbetgivare, ”gumman” Edling, och hur hennes bo
stadssituation såg ut berättar Amanda ingående:

”Gumman Edling hade hyrt sig en våning om två rum och 
kök jämte två stora garderober två trappor upp i huset nr 14 Kla
ra Norra Kyrkogata. Det ena rummet hade hon alltid uthyrt åt 
ett par ungherrar, som fick betala vardera 8:- kronor i månaden 
för detta. Då fick de ju städning, sängkläder och dessutom en slät 
kopp kaffe var söndagsmorron, - brödet fick de hålla sig själv. 
Det var förresten allmän sed det där med kaffet. Alla som hyrde 
ut rum gav detta lilla extra.

Själv sov gumman och hennes dotter i garderoben. Denna var 
väl 4 meter lång och en meter bred. Ena delen av garderoben fick 
tjänstgöra som förvaringsplats för kläder, den andra delen upp
togs av en säng, där gumman och dottern sov. Garderoben hade 
den fördelen att den var varm. Den gränsade nämligen till en 
brandmur, genom vilken grannfastighetens skorstensmur gick 
upp, varför den alltid var varm om vintern, ja, om sommarn med 
för den delen” (Stockholms folkminnen EU 28368).

Den privata sfären borde i och med detta inneboendesystem ha 
varit ytterst begränsat för både män och kvinnor och umgänge 
med andra på fritiden får förmodas ha ägt rum utanför hemmet. 
Om söndagarna var det vanligt att man gick ut till Djurgården el
ler Haga och drack kaffe eller promenerade. På dessa platser var 
det alltid fullt med folk och man hade alltid roligt hur enkelt nöjet 
än var, berättar Amanda. I sina unga år var hon även livligt intres
serad av att dansa. Detta var ett nöje som framstår som belagt med 
ett visst tabu då hon själv rättfärdigar detta med orden: ”[...] jag 
måste absolut bekänna det, för jag tyckte inte jag gjorde något 
orätt med att dansa” (Stockholms folkminnen EU 28368). Som 
medlem i sjukkassan ”Nytta och nöje” fick Amanda möjlighet att 
möta andra unga män och kvinnor under organiserade former:

”Där var det sammanträden under vintertiden ett par gånger i 
månaden. Ena sammanträdet var arbetsplenum, det andra var till 
nöje, dans och soaré. Endast medlemmar hade tillträde. Vid var 
soaré skulle det alltid förekomma två dubbla turdanser, två fran- 
saiser och två lansaierer. Och alltid dansade vi i par. Numera ser 
man ju ofta, att flickorna dansar med varandra. Det förekom ald
rig förr. De där tillställningarna var rätt roliga. Som ständig kam
rat hade jag Sofi Edling, min arbetskamrat. Ack, vi hade mycket 
roligt tillsammans!” (Stockholms folkminnen EU 28368).

Förutom dessa danser hörde det även till tidens nöjen att gå 
och höra på musiken från Berns och Blanches i Kungsträdgården. 
Amanda är dock noga med att understryka att mötena inte ledde 
till ”något umgänge”, vilket här får förmodas innebära sexuellt
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umgänge med män. Samtidigt var det viktigt med parbildning, 
även om denna i Amandas berättelse framstår främst som lekfull 
och social:

”Sofi hade ju sina kamrater, som kom och hälsade på någon 
gång, men det var också allt. Någon liten fest kunde det också 
bli. Vanligt var det ex., att det blev en liten enkel bjudning på So- 
fia-dagen. Då blev det en liten enkel supé, kaffe och lekar. Gum
mans inackorderingar, herrarna i det inre rummet var då alltid 
med. Det kunde också vara någon bror till någon av våra kvinn
liga väninnor, så vi blev alltid några par. Roligt hade vi alltid. 
Gumman själv var alltid skojfrisk och humoristisk och höll mål
ron vid makt. Och Sofi var alltid kvick och slagfärdig” (Stock
holms folkminnen EU 28368).

Amandas beskrivningar av sin vardag visar att hon var aktiv 
och ofta rörde sig i det offentliga rummet. Ändå vittnar hennes 
ord om en viss försiktighet när hon talar om relationer till det 
motsatta könet. Hennes beskrivningar av möten med män fram
står som en vilja att betona det lekfulla och oskuldsfulla. Trots, 
eller kanske på grund av, hennes sätt att ta plats i stadslandskapet 
vittnar detta om att hon förhåller sig till tydliga tidsideal om kvin
nors ärbarhet. Samtidigt som hon i sin vardag är en del i omform
ningar av dessa normer reproducerar hon dem i sin berättelse.

Som ensamstående arbetande kvinna var det fullständigt nöd
vändigt för Amanda att röra sig inom och utanför stadens grän
ser. Det hon såg och upplevde, alltså hennes erfarenheter av att 
vara kvinna i Klara, gjorde att hon omkring 1889-90 blev poli
tiskt intresserad:

"Det började egentligen så, att min egen fattigdom kom mej 
att fundera. Jag såg hur andra också slavade och slet för uselt le
vebröd. Dagen räckte strängt taget bara till för att förtjäna det 
knappaste för mun och mage. Jag låg många nätter och grubbla
de över detta” (Stockholms folkminnen EU 28368).

Det var under denna period av sitt liv som Amanda arbetade 
på Ekstrands snickerifabrik. De manliga kamraterna på fabriken 
fick henne intresserad av den då framväxande fackföreningsrörel
sen. Hennes engagemang där och hennes tro på att det var genom 
denna rörelse som arbetarnas förhållande skulle kunna förbättras, 
ledde till att hon 1892 var med och bildade den första socialdemo
kratiska kvinnoklubben tillsammans med ”vanliga arbetarhus
trur”. Även denna förening fyllde två funktioner som var viktiga 
för de urbana 1800-talskvinnorna; att vara delaktiga i föränd
ringar av levnadsförhållandena i staden och att finna plats att gläd
jas och möta andra män och kvinnor för att bygga upp ett nätverk 
med sociala relationer.

"Till soaréerna var det inträde. Det kostade 1:- krona, och då 
kom ju äkta män, fästmän och bröder, så att vi kunde få dansa.
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15 Sd skriver man pä 
Stockholms social
demokraters hemsida, 
där man också får veta 
att Amanda blev den 
första ordföranden för 
socialdemokraternas 
första kvinnoorgani
sation, som bildades 
1892. Året därpå 
talade hon vid l:a maj- 
demonstrationen i 
Stockholm (http:// 
www. malmo. sap. sel 
images/02medlem.pdf).

Ibland hade vi supé. I dylikt fall blev det naturligtvis litet dyrare. 
Det var styrelsens uppgift att ordna med all praktiska bestyr till 
en dylik fest. Musik skulle det alltid vara. Vanligen nöjde vi oss 
med piano och fiol. Vi hade riktigt trevligt. På standarden på des
sa nöjen,, tror jag ingen kunde anmärka.

Det politiska arbetet kom att betyda mycket för mej. Det fyll
de ut min fritid, det gav mig en känsla av att vara nyttig. Jag kom 
i förbindelse med en mängd duktiga och begåvade människor, 
som levde under liknande förhållanden som jag. Vi hade ett mål 
att kämpa för och vi gjorde det glatt och utan skrupler. För mig 
var det nytta och nöje på ett sällsynt sätt förenat. Utan detta 
skulle jag ha varit en vanlig slav, en poleringsmaskin, nu fick jag 
också några stunder i veckan också vara människa. Ja, jag har 
det politiska arbetet att tacka för mycket” (Stockholms folkmin
nen EU 23638).

Föreningslivet gav viktiga mötesplatser i stadslandskapet sett 
både ur ett socialt, kulturellt och politiskt perspektiv. I Amanda 
Horneys fall växte hennes engagemang och tillsammans med 
bland andra Ellen Key, Natalia Frölander och Anna Lindhagen 
bildade hon föreningen Tolfterna 1892. Avsikten med denna för
ening var att föra samman bildade kvinnor med arbetarkvinnor 
för att motarbeta klasskillnader. Hennes medlemskap i Tolfterna 
kom att vara över 50 år och hon satt även med i fattigvårdsnämn- 
den i Klara under 12 år. Hennes engagemang, liksom flera av de 
andra15 aktiva kvinnornas deltagande i samhällsdebatten, hör till 
de delar av såväl Klaras som Stockholms och Sveriges historia 
som hittills endast i begränsad omfattning har fått ta plats i litte
ratur och akademiska texter. Amanda Horney får stå som repre
sentant för alla de kvinnor som tidigt engagerade sig för socialde
mokratin men som inte blev lika namnkunniga som sina manliga 
kamrater. Där Brantings och Palms namn alltjämt lever vidare är 
kvinnorna i de flesta fall glömda.

Amandas berättelse visar tydligt hur hon och andra kvinnor i 
sin vardag (om)formade stadens mentala geografi. De tog plats i 
det offentliga rummet utifrån sina egna behov av förändring och 
de både påverkade och påverkades av det stadslandskap de levde i 
(fig. 4.15). Genom tal och handlingar är människor medskapande 
i sina sociala verkligheter. Därmed är de även delaktiga i (om)for- 
mandet av sociala strukturer. Dessa sociala strukturer definieras 
som de ogripbara mönster eller koder som påverkar vårt agerande 
i sociala miljöer (jfr Giddens 1984). Ett platsperspektiv tillägger 
här även de geografiska miljöernas del i skapandet av sociala struk
turer. De ses som organisationer av olika föränderliga sociala sys
tem vilka ständigt är stadda i förändring. Ibland är dessa föränd
ringar små och gradvisa, andra gånger stora och subversiva. I ett 
stadslandskap äger dialektiken mellan aktörers handlingar och
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S: T G Ii A RÆ KYRKA I STOCKHOLM.

samhälleliga strukturer rum och det rymmer därmed ständigt 
både kontinuitet och förändring.

Vid 35 års ålder startade Amanda egen verksamhet som möbel- 
polererska. Hon hyrde då en liten lägenhet om ett rum och garde
rob på Bryggargatan 12, 4 trappor upp. Här kom Amanda att bo 
i 38 år. Hon födde 1895 sonen Nils som registrerades som utom- 
äktenskapligt barn. Själv berättar hon att hans far var murarbas, 
men att en ”olyckshändelse kom emellan och jag blev utan man” 
(Stockholms folkminnen EU 23638). Amanda uppfostrade sonen 
själv, men fick hjälp av en samhällsengagerad väninna att betala 
Nils skolgång. Under några år runt sekelskiftet 1900 krävde den 
stora arbetsbelastningen att Amanda tog olika flickor som an
ställda inneboende. Det enda rummet i lägenheten tjänade som 
arbetslokal. Dit bar snickarmästarna de föremål eller möbler som 
skulle poleras (fig. 4.16). Arbetsmaterialet för poleringen var inte 
särskilt dyrt, men när priserna under första världskrigets slut steg 
för materialkostnaderna blev det svårt för Amanda att klara sig 
ekonomiskt:

”Men när Schellacken under förra krigets slut började kosta 
80:- kronor kilot, då kunde jag inte följa med längre. Då sade jag

Figur 4.15. Amanda 
Horney skulle kunna 
ha varit en av flanö
rerna i det offentliga 
rummet runt Klara 
kyrka vid mitten av 
1800-talet. ATA, 
Riksantikvarieämbetet.
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Figur 4.16. Kanske bär 
männen på bilden 
möbler till möbel- 
polererskan Amanda 
Horney. Efter teckning 
av E. Heurlin för Ny 
Illustrerad Tidning 
1894. Stockholm Stads
museum.

till min pojke ’Nej, du Nisse, nu är det du som får försöka försör
ja din gamla mor! Nu går det inte längre för mej att klara mej’. 
Och därvid blev det” (Stockholms folkminnen EU 23638).

I Rotemansarkivet för Klara framkommer att Amanda även 
hade olika manliga inneboende under 1914-1916. Detta är inget 
som Amanda själv berättar om i uppteckningen från Stockholms 
folkminnen. Anledningarna till att hon inte nämner dessa inne
boende män i sin vardagsbeskrivning kan vara flera och går inom 
ramen för denna studie bara att spekulera kring. Måhända påver
kades hennes förtigande även det av normer om vad som ansågs
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sedesamt för en ensamstående kvinna i staden. Inneboendesyste
met var en vardagsverklighet som utmanade gängse normer och 
ideal om relationer mellan män och kvinnor i sekelskiftets Stock
holm. Det är inte säkert att Amanda vid tillfället för nedteckning- 
en av hennes berättelse var beredd att dela med sig av just denna 
del av sin historia som visade på ett gränsöverskridande av dessa 
normer.

Amanda Horney är en av de tusentals kvinnor som levde och 
verkade i Klara under 1800-och 1900-talen. Hon är bara ett exem
pel på hur ensamstående kvinnor med barn kunde organisera sin 
vardag i en stad där både kulturella normer, samhälleliga struk
turer och geografiska miljöer tydligt underordnade kvinnor gen
temot män. Om henne och om den yrkesgrupp hon tillhörde finns 
idag mycket lite material publicerat. Den kulturella kompetens 
som dessa kvinnor besatt hör inte till de delar av stadsdelen Kla
ras kulturarv som förvaltats och bevarats. Erfarenheter och kun
skaper som gått förlorade med stadsdelens modernisering repre
senteras främst av konstnärers och typografers vardagsliv. Hur 
möbelpolererskor och andra kvinnliga yrkesgrupper brukade 
stadslandskapet och hur deras vardag såg ut med arbete och fritid 
blir därmed svårt, men alls icke omöjligt, att få kunskap om. Ma
terialet om Amanda Horney ger även kunskap om hur hennes var
dag i Klara innebar olika mötesplatser för såväl nöjen som sam
hällsengagemang. Få känner idag till att Amanda Horney levde 
och verkade i Klara under närmare hundra år och var en av de 
kvinnor som bidrog till (om)formningen av normer och ideal för 
kvinnors och mäns kulturella, sociala och geografiska platser i 
staden. Vill vi analysera landskapet som kulturarv är det viktigt 
att vara medveten om vilka värden som värnas. Vilka och vems 
berättelser, drömmar, erfarenheter och minnen, vems kulturmil
jöer i vardagslivet ses som viktiga element i och för kulturarvspro
duktionen? Och vilka konsekvenser får det för framtida planer 
och visioner att vissa enskilda individer och kulturella grupper 
inte ges plats i berättelser om staden?

KVINNORS RÖRELSER I 
SEKELSKIFTETS URBANA RUM
Under 1800-talets sista och 1900-talets första decennier var 
Stockholm en stad i stark ekonomisk, social och kulturell föränd
ring. Från att ha varit en småstad dominerad av fattigkvarter för
vandlades Stockholm till en framtidsinriktad huvudstad med lan
dets största industrier. Invånarantalet i församlingarna runt den 
gamla stadskärnan Klara, Nikolai och Jakob mångdubblades. År 
1850 levde 20 % av stockholmarna i Klara församling och anta
let kvinnor i huvudstaden översteg antalet män med 25 per 100.
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Stark industriell och teknisk tillväxt, förändrade maktförhållan
den och nya idéer tog form (Linné & Östling 2003).

Urbaniseringen innebar att en stor andel kvinnor och män 
flyttade från landsbygden till Stockholm. Människor ändrade 
sina beteende- och rörelsemönster på grund av de förändrade 
överlevnadsvillkor och den ökade sociala anonymitet som livet i 
staden innebar. Denna förändring möttes dock inte av lovord i 
samhällets maktsfärer. Kvinnors ökande rörlighet på gatorna och 
deras närvaro på offentliga platser orsakade bekymmer och var 
anledning till stora delar av 1800-talets moraliserings- och regle- 
ringsdiskussioner. ”They feared the way in which the break-up of 
tradition in cities led to the undermining of authority, hierarchy 
and dignity; the menace of the cities included not only disease 
and poverty but, even more threateningly, the spectres of sensu
ality, democracy and revolution'” (Wilson 2001:73).

Särskilt alarmerande var det sätt på vilket det urbana livet un
dergrävde den patriarkaliska auktoriteten. Unga, obundna män 
och kvinnor drogs till städerna för att söka sig mer lönande arbe
ten. Fria från landsbygdens sociala kontroll ansågs de i stor fara 
för att gå under i stadslandskapets lockelser av alla de slag: omo
ral, omåttlighet, illegitimitet och familjers sönderfall. Det som 
kanske sågs som allra värst var att skillnader i status och social 
tillhörighet suddades ut i det grova och röriga gatulivets tumult. 
Främst var det dock den feminina dygden och anständigheten 
som ansågs svår att skydda i denna promiskuösa omgivning (Wil
son 2001:73ff).

Gerda Meyerson är en av de kvinnor som hördes i den offent
liga debatten om unga kvinnors sedlighet i det förra sekelskiftets 
Stockholm. Hon uttryckte stor oro för det rådande inneboende
systemet där män och kvinnor bodde tillsammans på en mycken 
liten yta. Möten av sexuell karaktär underlättades i dessa trånga 
utrymmen och sågs av en chockad Meyerson som ”rovdrift på 
unga, oförstörda och naiva kvinnor” (Soukas Ljunggren 2005:4). 
Dessutom innebar trångboddheten att män och kvinnor endast 
vistades i hemmet för att sova. De unga arbetarkvinnorna till
bringade därmed i Meyersons ögon alltför stor del ute på stadens 
gator eller på dans- och varietélokaler där de kunde lockas in i då
ligheter efter arbetstid, medan männen satt på krogen och drack 
för att sedan komma hem berusade och tvinga sig på kvinnorna. 
Hon hade visserligen ganska stor förståelse för de unga kvinnor
nas behov att röra sig ute på stan efter den långa arbetsdagens 
slut. I jämförelse med de kvinnor som var i tjänst hos någon familj 
hade fabriksarbetarflickorna dock en relativt stor ledighet, även 
om de bara var lediga på vardagskvällar och söndagar. Risken 
med så mycket fritid var då, enligt Meyerson, att de lockades in 
på dåligheter (Soukas Ljunggren 2005:4).
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De förändringar som staden genomgick skapade instabilitet i nor
mer och ideal om vad som var kvinnligt och manligt. För att stu
dera rums- och meningsskapande är det nödvändigt att se männis
kan som aktiv och handlande i (re)produktionen av sociala prak
tiker (jfr Larsson, denna volym). När man studerar Klara och dess 
historia, går det att finna spår av de socio-ekonomiska förändring
ar runt 1850-talet som påverkade kvinnors samhällsställning och 
den gängse kvinnosynen. Den förändrade kvinnosynen påverkade 
både kvinnornas sociala och geografiska rörelsemönster och nor
merna kring olika platser i staden. Drottninggatan var redan un
der andra hälften av 1800-talet etablerad som kontors- och affärs- 
gata, efter att tidigare främst ha varit en gata för förnäma privat
husen. Såväl yrkesarbetande kvinnor som husmödrar rörde sig här 
för att ta sig till och från arbetet eller uträtta dagliga ärenden. För
värvsarbetande kvinnor var vid denna tid alltså vanligt förekom
mande och gatans vardagliga offentliga rum togs i bruk av både 
män och kvinnor (Tjerneld [1950] 1996).

STORSTADSLANDSKAP
Tusentals stockholmskor emigrerade mellan 1851 och 1910 till 
New York. I genomsnitt kan dock konstateras att det bara var 
75-80 kvinnor per 100 män som utvandrade från Stockholm. 
Anledningen till att färre kvinnor emigrerade hänger förmodligen 
ihop med att deras löner var lägre än männens. Kvinnor hade 
större svårigheter att spara ihop pengar till biljetten. Dessutom 
begränsades utvandringsmöjligheterna för kvinnor även rättsligt i 
och med att de behövde förmyndares tillstånd att resa. Övervä
gande del av de kvinnliga emigranterna kom från arbetsplatser i 
de förmögna hushållen i Klara, Jakob och Hedvig Eleonora. Här 
bodde många borgarfamiljer vilka kunde erbjuda mindre kon
junkturkänsliga anställningar. Detta möjliggjorde säkrare inkom
ster för de anställda och ökade möjligheterna att spara ihop peng
ar till resan över Atlanten. 1907 genomfördes intervjuer bland 
kvinnor på ett utvandrarfartyg till Amerika. Här framkommer 
det att många stockholmskor under 1800-talet sökte sig en bättre 
framtid utomlands. ”Vi flickor fara till Amerika därför att vår ar
betstid är så ohyggeligt lång och vår lön så knapp i förhållande 
till vad allting kostar och så har vi inget anseende - en piga är int’ 
exmerad för nå’ett” (18-årig utvandrare från Värmlands län 
1907, Hartwig 1996:97). Brev från emigranter berättar om att 
förhoppningarna på ett bättre framtida liv i Amerika även var be
rättigade. Kvinnor fick bättre lön än vad de fått som anställda i 
hushåll i Sverige och de fick dessutom för första gången reglerad 
fritid. Breven vittnar även om en annan viktig förbättring genom 
att kvinnorna fick bättre anseende, respekterades och behandlades
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med hänsyn (Hartwig 1996). Här ska tilläggas att även om dessa 
utsagor visserligen signalerar hopp och ljusning skulle en djupare 
analys av dessa källor också behöva innefatta en mer kritisk håll
ning till innehållet i brev och intervjuer.

I det förra sekelskiftets New York skapas alltså en ny social 
grupp bestående av unga yrkesarbetande och ogifta kvinnor från 
emigrantfamiljer. I denna grupp ingick som ovan framkommer 
även av svenska kvinnor från städerna. Den amerikanska histori
kern Kathy Peiss visar i en undersökning hur en stor del av dessa 
kvinnor hade både pengar och fritid att spendera som de själva 
ville. De njöt av sin nyvunna och efterlängtade frihet bort från 
övervakande familjer och flockades på gator och dansställen där 
de även kunde umgås med det motsatta könet (Peiss 1986). Här 
finns likheter mellan storstäderna New York och Stockholm i den 
mening att det urbana sociala landskapet förändrades genom den 
nya sociala grupp av ekonomiskt oberoende unga och ogifta arbe- 
terskor som uppstod i samhället. Tidigare hade dessa kvinnor va
rit inordnade i ett familjesammanhang och haft liten tillgång till 
stadsmiljöernas nöjesliv och konsumtion. Men i och med indu
strialisering och urbanisering befann sig inflyttade stockholmskor 
från landsorten utanför ett tidigare i huvudsak manligt familje- 
mässigt beskydd (Soukas Ljunggren 2005:4). Huruvida de emi
grerade kvinnornas erfarenheter av det amerikanska stadsland- 
skapet även påverkade de kvarstannande stockholmskorna är ing
et som framkommer i litteraturen. Att mobilitet och rörlighet har 
stor inverkan på normer och ideal över land- och kontinentgrän
ser kan vi dock konstatera. Stadskvinnornas sätt att leva på tvärs 
mot urbana normer och ideal för ett kvinnligt sedligt leverne på
verkades av det stadslandskap de rörde sig, oavsett om de levde i 
New York eller i Stockholm. Och det formade i sin tur deras egen 
syn på sig själva som kvinnor i staden.

GRÄNSÖVERSKRIDARE
Produktioner av rum innebär produktioner av sexualitet och kön. 
Olika normer kan inte särskiljas från de skapade och genderisera- 
de platser där de förekommer eller från sociala relationer eller for
mandet av ideal. Kvinnors och mäns motstånd mot de diskursiva 
och tid-rumsliga praktiker som begränsar och kontrollerar dem 
är därmed en viktig del i den pågående kampen mot de värden 
som genomsyrar dessa praktiker. När en grupp människor, ge
mensamt eller individuellt, skapar ett slags motmakt genom att 
definiera alternativa könsordningar i rummet uppstår förändring
ar i genusidentiteter och -relationer (Harvey 1996:229). Det kan 
handla om hur kvinnor har klätt sig, vilka platser de har rört sig 
på under arbete och fritid eller med vem de valt att dela sin vardag
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med. Gemensamt för dessa motmakter är att de har ägt rum på 
olika sätt genom olika tider. Termen könsordning behöver där
med användas i plural, ”för även om många samhällen har haft 
det gemensamt att männen varit överordnade kvinnorna och att 
heterosexualiteten varit norm, så har könsordningarna ändå skif
tat utseende från ett samhälle till ett annat, från en kontext till en 
annan och från den ena tidspunkten i historien till den andra. De 
har varit oavbrutet föränderliga” (Borgström 2002:13).

Gränsöverskridanden i det förra sekelskiftets Stockholm före
kom på fler håll, oavsett klasstillhörighet, kanske främst vad gäl
ler kvinnors plats i det offentliga livet. Dessa gränsöverskridare 
kan ses som föregångare till nya tiders normer och ideal. (Repro
duktioner av landskap och av genus pågår ständigt i takt med so
ciala och geografiska förändringsprocesser. Ofta begreppsliggörs 
dessa i gränsdragningar mellan olika kulturella grupper. Det blir 
därmed viktigt att belysa den maktaspekt där förhandlingar och 
tolkningar skapas, omformas och kanske överges. Förändring för
utsätter gränsöverskridande. Samhällets normsystem förändras 
bara genom att ifrågasättas. Sådana gränsöverskridanden kan ske 
uppifrån av dem som har en så säker ställning att de inte riskerar 
att förlora den genom att pröva eller åsidosätta gällande normer. 
Förändring åstadkoms emellertid också underifrån av utanförstå
ende människor, som utmanar och ifrågasätter.

Ett begränsat antal borgerliga kvinnor i Stockholm lanserade 
under 1900-talets första decennier nya idéer om bland annat upp
fostran, utbildning och kvinnans rättigheter. Dessa kvinnor till
hörde samma kulturella grupp av intellektuell borgerlighet och de
ras vägar korsades oupphörligen i sällskapslivet. De skapade egna 
mötesplatser i stadslandskapet, såsom tidningsredaktioner, säll
skap och föreningar och vissa av dem skapade sig dessutom yrkes
karriärer både genom att muta in nya domäner och genom att ge 
sig in på manligt dominerade områden. De trädde ut i och bidrog 
till att forma den offentliga debatt som tidigare i hög grad definie
rats som manlig. Undersöker vi var och när denna numerärt tämli
gen begränsade skara av kvinnliga banbrytare möttes och bodde 
framkommer en geografisk avgränsning till Stockholms centrala 
delar Norrmalm/City och Östermalm. Kvinnornas närhet till var
andra i stadslandskapet bidrog till deras möjligheter att mötas och 
att påverka tidens värden och ideal i stadens moderniseringspro
cess. Exempel på dessa betydelsefulla mötesplatser enbart i Klara 
är Drottninggatan 54 där tidskriften Dagny och Fredrika-Bremer- 
förbundets Byrå var inrättad. Brunkebergs hotell på Brunkebergs- 
torg var mötesplats bland annat för Diakonissarbetarföreningen 
och Norra Latin på Drottninggatan 71 samt Åhlinska skolan vid 
Malmskillnadsgatan 52 var institutioner för flera av kvinnornas 
pedagogiska verksamheter. Ett flertal av kvinnorna bodde även i
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och runt stadsdelen Klara, av vilka dock bara ett fåtal får stå som 
exempel här. Gerda Meyerson, grundare och initiativtagare till 
bland annat Föreningen Hem för arbeterskor och Centralförbun
det för socialt arbete, bodde på Kungsgatan 20. Augusta Lundin 
var företagsledare för Modemagasinet på Drottninggatan 110 
och lärarinnan Agnes Ekermann bodde på Gamla Kungsholms- 
brogata 35. För dessa och andra kvinnor var nära mötesplatser i 
stadslandskapet av yttersta vikt för omformningar av kvinnors 
platser i det offentliga rummet (Broady m fl 1998).

Såväl sociala som geografiska platser får sin innebörd genom 
de betydelser som aktörernas handlingar i växelverkan med sam
hällets strukturer ger dem. Moderniserings- och urbaniserings
processer i sekelskiftets Stockholm tog sig uttryck både geogra
fiskt och socialt. Den omformade stadsgeografin gav förutsätt
ningar för nya sätt att tolka och uppleva det urbana landskapet. I 
sin avhandling Malaria urbana beskriver etnologen Rebecka Len- 
nartsson (2001) ingående byråflickan Anna Johannesdotters situ
ation som prostituerad i sekelskiftets Stockholm:

"Stadens öppnande, med breda rensopade trottoarer, jämn 
gatubeläggning och grönskande oaser, främjade inte bara den ef
fektiva kommunikationen och varufrakten, hälsan och ordning
en. Det förvandlade också sträckor som tidigare synts oöverstig
liga till rena lustpromenader. Med utvecklingen av spårvagnar, 
velocipeder och andra transportmedel, kan man anta att gåendet 
alltmer omvandlades från en tvingande nödvändighet, till en för
ströelse för mannen som förfogade över sin egen tid” (Lennarts- 
son 2001:11).

Främst var det mannens rörlighet som främjades av dessa so
ciala och geografiska omformningar av det urbana landskapet. 
Kvinnors begränsade tillgänglighet till det offentliga gatulivet och 
samhällets moraliserande över deras rörlighet i staden var dock 
inget som enbart stilla accepterades av kvinnorna själva. 1 roma
nen ”Staden: en sedesskildring ur stockholmslifvet” (1901), ger 
författaren Anna Branting, genom den kvinnliga huvudpersonen 
Eva, röst åt en frustration över denna begränsning som säkert 
fanns hos många kvinnor i sekelskiftets Stockholm.

"Eva steg ut ur porten. Hvart skulle bon nu gał Hem för att 
mottaga bans harmsna telefoneringł Nej. Detta nej sade hon 
högt och beslutsamt. Hon skulle gå hvart som helst men inte hem. 
Hon skulle gå på gatorna upp och ner, ensam öfvergiven, hemlös, 
vänlös som hon ju var. Hon skulle... ja minsann, om tillfälle er- 
bjöde sig, så skulle hon ändå skaffa sig en liten hjärtevän, en liten 
hjärtevän, det var ju ganska enkelt.

Icke fem minuter efteråt lyfte en herre på hennes paraply och 
på sin egen hatt. Det var följdaktligen en gentleman, de andra lyf
te endast på paraplyerna.
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>God afton, lilla fröken!>
Eva blef så rädd att bon var på vippen att balka omkull.
>Åsna!> sade hon, ty i hastigheten hittade hon intet eleganta

re ord.
>Na nå, man har väl rättighet att hälsa,> tillrättavisade herrn.
>Om ni inte låter bli mig, säger jag till polisen!>
Herrn svängde om på klacken och lät henne gå. Han var så

rad. Bättre fruntimmer borde inte tillåtas att vistas ute ensamma 
pä kvällarna, så att en gentleman riskerade snäsor. Sådant var 
otillbörligt. Detta kastade han efter henne till afsked.

Eva rusade förbittrad vidare. >Gatan>; tänkte hon, >gatan 
tar allt vårt, våra män, våra söner, vår lycka, och ändå ha vi ej 
rätt att gå på den. Då här är tyst och rent och hvitt och mjukt, då 
kärrorna kört in i sina skjul, då torgen äro fria och bullret dom
nat, då den svaga belysningen förskonar oss från att urskilja de 
mötandes fadda fysionomier, då man ändtligen skulle ha lust att 
ströfva omkring och känna ensamhetens relativa tröst, då är ga
tan oss förbjuden, så vida vi icke vilja njuta den, frysande i en 
vagn eller i ett sällskap, som rubbar vårt lugn, förstör våra tankar 
utan att skänka oss något i vederlag” (Branting 1901:151).

Den mansdominerade maktsfären gjorde vad den kunde för 
att begränsa kvinnors rörlighet i staden men det visade sig vara 
omöjligt att förvisa kvinnorna från det offentliga rummet helt 
och hållet. De fortsatte och fortsätter än idag att röra sig i stads- 
landskapet, både på sina egna och på andras villkor (jfr Lundgren 
2006). Överträdelser mot stadens sociala och geografiska gränser 
gör att det urbana landskapet aldrig kan ses som slutfört och de
finitivt. Ensamma kvinnor på stadens gator har alltid utgjort nå
got som är laddat med värden om var och hur kvinnor bör röra sig 
i stadslandskapet (jfr Andersson 2005), vilket Per Wästbergs be
skrivning här får exemplifiera:

”Skaran av hemlösa som samlas utanför Centralstationens 
portar vid fyratiden, de välkomnar gryningstimmen men icke 
dess skarpa ljus. Vid denna tid granskas varje kvinna med det 
största intresse av de få som är ute på gatorna; ändå är kvinnorna 
de talrikaste i stadens morgon. De kan vara torghandlerskor eller 
servitriser på de kaféer som öppnar klockan fem, men framför allt 
tillhör de två yrkesarméer: tidningsgummorna och städerskorna i 
citys kontor" (af Petersens & Wästberg [1957] 2000:41).

LIVET PÅ GATAN
Att kvinnor i sekelskiftets Stockholm mer och mer rörde sig i det 
offentliga rummet på gator och torg, var ett faktum som många 
gånger väckte reaktioner och associationer till prostitution, ”att 
gå på gatan”. Den prostituerade var en ”offentlig kvinna”, men
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16 Gatunamnet Norra 
Smedjegatan byttes 
under Norrmalmsregle- 
ringen ut mot Rege
ringsgatan. På platsen 
ligger idag bland annat 
Gallerian.

problemet med kvinnobilden i sekelskiftets urbana liv var att det 
nya, oreglerade stadsrummets trottoarer, caféer och teatrar var of
fentliga och därmed förknippades med prostituerade. Själva när
varon av icke uppvaktade och därmed icke ägda kvinnor skapade 
ett hot såväl mot manlig makt som mot manlig svaghet, vilket 
även tydligt framkommer i tidigare citat i texten (Branting 1901). 
De prostituerade i sekelskiftets Stockholm utmanade ständigt de 
stadsgeografiska gränser som reglementeringssystemet hade ut
nämnt för prostitutionen under andra hälften av 1800-talet. Len- 
nartsson (2001) menar i sin avhandling att de prostituerade med
vetet provocerade och utmanade dessa gränser genom att bryta 
mot den borgerliga ordningen och de disciplinerande idealen för 
hur kvinnor skulle uppföra sig i det offentliga rummet. Kvinnorna 
använde sina egna kroppar och röster för att dra uppmärksamhe
ten till sig genom gester och språk. Dessutom bröt de mot rummets 
ordning både genom att befinna sig på fel plats på de mer förnäma 
gator som prostitutionen inte hörde hemma på, och genom att bru
ka denna plats på sätt som den inte var ämnad till.

”Att ett kvarter fått en ny utformning med moderna byggna
der och breda gator med trottoarer och alléer, garanterade inte 
den strategiska maktens genomförande. Arkitekturen och bygg
naders och gators placering inverkade visserligen på människors 
förhållande till staden, men det kunde inte determinera deras rö
relser och handlingar. Klyftan mellan stadsplanerarnas utopier 
och det verkliga användandet av gator och öppna platser innebar 
att modernitetens idé om ordning förblev ett ofullbordat pro
jekt” (Lennartsson 2001:111).

På nedre Norrmalm fanns redan under slutet av 1800-talet en 
omfattande prostitution med olika former av affärsverksamheter 
(Tjerneld [1950] 1996). Från att Norra Smedjegatan16 på 1860-ta- 
let hade varit en respektabel hotellgata, där det visserligen fanns 
bordeller, förändrades dess karaktär mot seklets slut till att bli 
mer av en bakgata, vilken rymde sju mer eller mindre ökända par
tihotell (Lennartsson 2002:55). När prostitutionen i början av 
1900-talet flyttade till Kungsgatan bodde många av kvinnorna i 
kyffen på Malmskillnadsgatan, som har en lång tradition av pro- 
stitutionsstråk (fig. 4.17).

Vanligt var även att de prostituerade bodde inneboende på oli
ka stället i staden. De skapade kontakter med sina kunder på ga
tor och i parker och uppsökte sedan ett så kallat partihotell till
sammans med kunden (Tjerneld [1950] 1996). Likheten med 
2000-talets prostitution är slående. Benämningen på verksamhe
terna för prostitution har ändrat namn från ”flickställen” till ”bor
deller” men de geografiska platserna är i stort sett de samma idag 
som de var i förra sekelskiftets Stockholm runt Brunkebergs torg 
med omnejd. Även om få av de prostituerade idag bor i Stockholms

209



Figur 4.17. Vykort över 
Norra Smedjegatan/ 
Brunkebergstorg från 
förra sekelskiftet. Foto: 
Gösta Florman. Nor
diska museets arkiv.

centrala delar har många av dem inte egna hem utan bor innebo
ende hos andra, ofta hos män som får sin del av kvinnornas in
komster. Det är stort sett på samma platser som kvinnorna ska
par sina kontakter med kunderna. Och även om sekelskiftets par
tihotell inte finns kvar idag så är det hotellet Sergel Plaza som 
många gånger får ta emot de prostituerade och deras kunder, vil
ket beskrivs av Malins berättelse:

”Jag var ju till och med med en gång när hon äntligen hade 
fått den här kunden... då går hon till det här hotellet har uppe,
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det har bytt namn så många gånger så nu vet jag inte ens vad det 
heter där uppe på Malmskillnadsgatan... Plaza eller vad det he
ter” (Malin 2005-09-27)

Även 1920- och 30-talets Klara beskrivs av en sagesman som 
centrum för hela Sveriges prostitution; ”beträffande prostitutio
nen då på hela Nedre Norrmalm är jag alldeles övertygad om att 
hälften av alla inkomsterna i den stadsdelen kom från prostitu
tionen” (Stockholms stadsmuseum A 105/87).

I det förra sekelskiftets Stockholm likställdes ibland prostitu
erade kvinnor och könshandel öppet med kloaker och avlopp 
(Lennartsson 2002:52). Prostitutionen reglementerades i Stock
holm 1856 (jfr t ex Lennartsson 2001; Svanström 2000) och på 
samma sätt som ett effektivt cirkulationssystem av rörledningar 
och avloppstrummor skulle befria stadens offentliga platser från 
ohälsosamma föroreningar skulle prostituerade kvinnor fungera 
som dränage för manliga lustar och en ”uppsamlare för veneriska 
smittor” (Lennartsson 2002:52). De prostituerade kvinnorna i 
staden var visserligen tvungna att följa ett reglemente som kraf
tigt begränsade deras tillgång till det offentliga rummet, men kon
trollen hade uppenbarligen ingen motsvarighet i realiteten. Kvin
nornas inordning i reglementeringen var på inga sätt fullständig, 
tvärtom tycks prostitutionen breda ut sig och fylla gator och stads
delar med innehåll som inga mer eller mindre effektiva renhåll- 
ningssystem kunde råda bot på (Lennartsson 2002:57).

Inblandade i denna mörka historia var inte bara kvinnorna och 
deras hallickar. Många i samhällets maktpositioner, såsom poliser 
och politiker, var i själva verket i hög grad på olika sätt delaktiga i 
de många tragedier som utspelades i Klara. Möjligheterna för män 
att köpa sexuella tjänster var och är alltså stora i Klara under hela 
den för denna studie aktuella tidsperioden. Prostitutionen tog då 
som nu stor plats i stadslandskapet och dess olika aktörer är en 
viktig del av Klaras mer dolda politiska samhällshistoria. Detta 
framkommer dock sällan i de många gånger nostalgiska skildring
ar av stadsdelen som finns att läsa idag och som spelar stor roll i 
konstruktioner av det genuina 50-tals Klara som stadslandskap. 
De socialt utsatta brukarna i Klara laddas i stället med värden av 
idyll och harmoni och beskrivs inte som prostituerade utan exem
pelvis som ”de servitriser som tjänar extra på kärleksmarknaden” 
(af Petersens &C Wästberg [1957] 2000:44). Få är väl de skildring
ar som definierar prostitutionen på liknande sätt i 1970- eller 
2000-talets eller ens 1880-talets berättelser om stadsdelen.

VISIONER OM DEN GODA STADEN
För kvinnor har stadslivet varit emanciperande och bidragit till 
ökade arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter och kulturutbud.

211



Trots att kvinnoöverskottet sedan länge har varit ett faktum i stä
derna har stadslandskapen planerats och byggts av män och för 
män. Kvinnors behov har till stor del inte uppmärksammats eller 
tillgodosetts. De processer som format stadslandskapet och dess 
funktion har behandlats som om de vore könsneutrala trots att de 
i hög grad varit genderiserade. Denna könsblindhet har gjort att 
kvinnors vardagsliv, deras erfarenheter, behov och möjligheter 
har försummats i stadsplaneringen (Friberg m fl 2005:10). Om vi 
i framtiden vill skapa städer som är både demokratiskt och miljö
mässigt hållbara behövs det medel att komma tillrätta med denna 
situation och göra kvinnor delaktiga i såväl politiska och ekono
miska som sociala och kulturella processer i stadslandskapet.

Grupper av människor ställs tydligt mot varandra i 2000-ta- 
lets förnyelse av Klara. I den officiella bilden av den levandegjor
da och pånyttfödda stadsdelen osynliggörs, nu som då, grupper 
av människor som inte bidrar till den konstruerade platsens ideal. 
Genom att locka nya invånare till stadsdelen med hjälp av nostal
giska bilder av Klara som en harmonisk och idyllisk stadsdel, 
återskapas och befästs myten om Klarakvarteren än i dag. Samti
digt som detta innebär att historien i viss mån bevaras så skapas 
genom de nybyggda lägenheterna en miljö som attraherar mer 
välbeställda invånare och därmed föreställningar om en helt ny 
stadsdel (jfr Johansson 2003:163ff).

Missbrukare och prostituerade underkommuniceras i den idyl
liska bilden av Klara, men har samtidigt anspråk på att få finnas 
med i rummet.

”Staden som en öppen arena för alla stämmer inte alltid över
ens med den upplevda verkligheten. Den möjliga interaktion, till
fälliga möten av olika karaktär som kan ske i det offentliga rum
met, beskärs av de sociala relationer vi ingår i. De är kanske i 
princip möjliga men inte på lika villkor för alla individer” (Lis- 
terborn 2001:92).

Oavsett om vi riktar ljuset mot förra sekelskiftets ideal för sta
dens centrala delar eller 2000-talets berättelser om City, blir strä
van att hålla Stockholms framsida, det officiella och representati
va rummet, fritt från oordning och missbruk i både fysisk och so
cial bemärkelse tydlig.

Tvärs igenom visioner och ideal om det goda livet i den moder
na staden är människorna själva den viktigaste faktorn för en 
mångfaldens Klara. Detta faktum gör det viktigt för framtidens 
planerare och samhällsaktörer att vara uppmärksamma både på 
stadens mörka och ljusa kulturarv. Debatten om vad som bör beva
ras till eftervärlden i form av materiella monument och vardagsli
vets erfarenheter har stor relevans. Stadens landskap skapas i dia
lektik mellan kulturella, sociala, geografiska och materiella värden. 
Dessa värden är i sin tur en del i människors identitetsskapande.
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Vill vi också i fortsättningen lära oss något av vardagsliv och vi
sioner i det urbana samhället behövs ett rörligt sökarljus som rik
tas även mot osynliggjorda och dolda delar av människors rum 
och erfarenheter i staden.

17 Enligt statistik per 

den 31/12 2004 kom
mer 27 % (89 st) av 
stadsdelens invånare 
med utländsk bakgrund 
från Asien. Därav är 21 
% (33 st) utändska 
medborgare (www. 
Uska.Stockholm.se).

DET HETEROGENA KLARA
Redan på 1930-talet argumenterade den kände urbansociologen 
Louis Wirth (1938) i sin legendariska artikel Urbanism as a Way 
of Life för stadens heterogenitet. Han menade att den sociala in
teraktion som försiggår mellan stadens mångfald av identiteter 
och personligheter tenderar att framkalla en mer differentierad 
strukturell social skiktning än vad som är vanligt i mer integrera
de samhällen. Den växande staden ger plats för människors rörlig
het och skapar en stor variation av kulturella identiteter, vilket 
möjliggör ett statusväxlande i och mellan de olika sociala grupper 
som formar stadens sociala struktur. Detta leder även till en ac- 
ceptans av instabilitet och osäkerhet som norm. Effekten av att 
växla mellan olika behov och intressen, genom det urbana livets 
många olika perspektiv, blir att varje individ tillägnar sig medlem
skap i vitt skilda sociala gruppgemenskaper, varav varje enskild 
grupps funktion enbart hänvisar till en enskild del av personlighe
ten. Det finns därmed små möjligheter för den urbana människan 
att varsebli och förstå staden som helhet. På liknande sätt beskrev 
etnologen Åke Daun i mitten av 1970-talet hur stadsforskningen 
söker svar på hur integrerade storstadsborna är utifrån vilka kon
takter de har med varandra. Svaret han ger är att de är både kul
turellt sammanhållna och mycket heterogena beroende på om man 
avser offentliga eller privata sammanhang (Daun 1976:84f).

I Klara finns idag en intressant blandning av människor med 
olika kulturella tillhörigheter vilket visar att staden rymmer just 
sådana möjligheter17. Det gäller emellertid framför allt den kultu
rella variationen. Den sociala variationen är betydligt mindre. De 
boende i stadsdelen har en relativt homogen social tillhörighet som 
välutbildade med hög inkomst och partipolitiska preferensen som 
gör att mer än två tredjedelar röstar borgerligt. Det ställer frågor 
om relationen mellan kulturell identitet och social status (jfr Fra
ser 2003). Identitetsfrågor är relaterade till frågor om medborgar
skap och kulturell tillhörighet varför diskussionerna om mångfald 
vad gäller kön och etnicitet borde föras parallellt med kraven på 
social och ekonomisk jämlikhet. Botemedlen mot orättvisor är 
inte bara att bli kulturellt erkännande. Frågor som rör hur resur
serna i samhället skulle kunna omfördelas bör också beröras.

Kulturell identitet handlar alltså lika mycket om tillgång till 
adekvata sociala och kulturella kompetenser som om tillgången 
till drägliga villkor och vardagliga möjligheter (jfr Svensson
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2006). Människan behöver känna kulturell tillhörighet och kun
na formulera tydlig identitet för att veta vem hon är och hur hon 
förhåller sig till andra, men hon är också beroende av öppningar 
där identiteter kan överskridas och omformuleras. Vi bör därför 
kritiskt granska ur vilka historiska tillstånd, kulturella miljöer 
och situationer olika identiteter växer fram, först då kan vi om
formulera dem. Identiteter skapas alltid i glipan mellan vad vi 
själva väljer att tillhöra och de kategorier som kulturella och soci
ala förhållanden tvingat in oss i. Kulturarv och kulturell identitet 
skapas inte bara i möten mellan människor, utan också i möten 
med platser och historia. Identitet och tillhörighet formas av för
mågan att knyta det förflutna till framtiden och av gränsdrag
ningar gentemot andra människor, andra tider och andra platser. 
Kulturarv skapar på så sätt både närhet och avstånd, både tillhö
righet och utanförskap. För dem som förmår skapa särskiljande 
individualistiska identiteter i samklang med den nya tidens nät- 
verkssamhälle, är identitetens makt särskilt stark medan mot- 
ståndsidentiteter ofta får rumsliga former. Det som inte hör hem
ma i tiden, hör snarare hemma i rummet (jfr Svensson 2005b).

Klara har både förändrats och bevarats. Stadsdelens heteroge
nitet visar hur den har brukats av en mängd olika människor på 
olika sätt. Klara har också formats av olika stadsbyggnadsideal 
och planeringsnormer. Byggnader, gator och torg vittnar om 
stadslandskapets mångfaldiga historia och samtid. Här skapas 
livsmiljöer och vardagsideal.

Att Klara är heterogent betyder både att Klara är differentie
rat och särskiljt. De flesta historiska platser rymmer komplexa 
blandningar av minnen och kulturarv. I stadslandskapet skapas 
gränser och utanförskap. Olika verksamheter och grupper av 
människor homogeniseras i rummet och skapar både tillhörighet 
till varandra och avstånd till andra. Idag finner vi makten fram
för allt i hur den används i de kulturella koder och idealbilder 
med vars hjälp människor bygger sina liv. Styrningsperspektivet 
för med sig att man studerar maktmekanismer genom att gå in 
och titta på detaljer och särskiljanden. Då får man också syn på 
hur makt och kunskap konstitueras parallellt just i de här meka
nismerna, inte utanför bakom eller över dem. Av detta följer att 
man också får syn på hur normer och relationer som organiserar 
kön, klass och etnicitet ser ut.

Genom att bringa oordning i den gängse kunskapen, få vi syn 
på något annorlunda men därmed också på det som anses nor
malt eller normerande. Med Bruno Latours (1998) sätt att se kan 
de inbördes betydelserna betraktas som utsträckta händelser som 
skapar en viss tidrumslighet. Men vad som äger rum är beroende 
av vilka relationer som det nätverk består av som skapar tidrums- 
ligheten. Är det färdigförhandlade relationer så är positionerna
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låsta och relationerna med Latours uttryck svartlådade det vill 
säga man vet på förhand vilket resultatet skall bli. ”Svartlådade” 
relationer betraktas i regel som självklara. Genom att utgå från 
detta bibehåller man också relationen. Dess motsats är öppna re
lationer som fortfarande är under förhandling. Men Latour me
nar också att de ”svartlådade relationerna” går att öppna. Förmå
gan att ”svartlåda” relationer handlar om att kontrollera aktörer
na i nätverket. Om vi möter svartlådade relationerna mellan 
brukare och planerare är således frågan hur lådan kan öppnas 
och bidra till transformeringar och nya möjligheter (Latour 
1998:19ff).

Spelet mellan sociala och fysiska rum gör det svårt att avgrän
sa och bestämma vilket slags stadsrum det är fråga om. Flera urb
anforskare har visat på betydelsen av såväl stadens mellanrum 
(Olshammar 2002) som av att motverka analyser som bortser 
från de kulturella perspektiven (Nylund 1999:20ff; 2001:88ff). 
Men det går inte att komma ifrån att Klara är en av Stockholms 
innerstadsdelar. Uppdelningen av storstaden avgränsar innersta
den mot det som kallas ytterstaden, det vill säga förorten. I för- 
ortslandskapet finns det andra, det annorlunda, det som inte är 
samma stad, utan något helt annat - det är förort. I 1990- och 
2000-talets stadsbyggnad tar planeringsidealen spjärn mot den 
förort som får exemplifiera misslyckande och segregation (jfr 
Feldmann & Svensson 2006).

Sociologen Mats Franzén (2005b) menar att den stadsrenäs- 
sans som vi sedan slutet av 1980-talet befinner oss i skapar före
ställningar om att framtiden finns i innerstaden. Det är i stadsli
vet som kreativitet och nyskapande krafter äger rum, i motsats till 
det trista och stigmatiserade förortslivet (jfr Sassen 2002). Bakom 
nedvärderingen av miljonprogramsområdenas förortslandskap 
går det att finna en rädsla för vardagen. Genom gentrifiering av 
innerstaden skapas andra associationer för stadslivet än de som ti
digare kopplades samman med industrisamhällets stadsliv täta 
kvarter där arbetarklassen fick beteckna ett tröstlöst, ändlöst var- 
dagsslit.

”7 innerstadens blandning av bostäder och verksamheter - el
ler i staden kort och gott - hittade gentrifieraren en spännande 
och kreativ plats. Den främsta symbolen för den blev urbaniteten 
- sedd som en stad som aldrig slutar leva, människor som rör sig 
kors och tvärs, löftet om det oväntade mötet - allt det som föror
ten nu sågs och sägs sakna. Så görs innerstaden till symboliskt 
kapital, så sanktioneras och sanktifieras denna plats. Och som 
bekant var det framförallt den nya medelklassen som drev på 
gentrifieringen” (Franzén 2005b:165).

Innerstadskvarteren upp- och omvärderas genom nybyggda 
lägenheter på tak och i rivna parkeringshus som är tänkta att

215



locka nya grupper av boende. Samtidigt skapas en parallell bild av 
förorten som innerstadens andre. Allt det som innerstaden är, är 
inte förorten. Risken med denna konstruktion av föreställningar 
är att merparten av storstadens invånare hänvisas till vardagens 
tristess. Personlig utveckling, kreativitet och konkurrenskraft 
knyts uteslutande samman i och med den nya urbana medelklas
sen i innerstaden. Gentrifieringen fungerar sannolikt exkluderan- 
de och homogeniserande och bidrar därmed till en allt mer ensi
dig och särskiljande stadsutveckling (Franzén 2005b:168).

Även andra forskare har påtalat att staden som idé kan vara i 
fara. Sverker Soriin reflekterar i en essä (Soriin 1993:165ff) över 
om det kanske är så att staden har upphört att erbjuda social ge
menskap och det enda som återstår är rumslig koncentration. De 
städer han beskriver är främst mångmiljonstäder och Stockholm 
framstår möjligen som idyllisk i jämförelse. Men mycket i den so
ciala ordningen och de existentiella villkoren återfinns också i den 
nära miljön i Klara. Segregering och orättvisor blir här tydliga 
dels genom en socialt homogen befolkning, dels genom en homo
genisering av historien. Staden är inte bara ett rum för konsum
tion, finkulturella upplevelser eller attraktivt boende i kulturhis
toriskt välbevarade hemtrevliga miljöer. Den består också av 
många andra, även omänskliga rum. Faran är kanske störst om vi 
ser staden som en teaterscen för tillfälliga, spektakulära roller (jfr 
Soriin 1993:177; Simmel [1903] 1981:206).

Om politikfrågorna skiljs från varandra och till exempel beva
randefrågor får ta för stor plats i planeringen riskerar kulturella 
miljöer och grupper att homogeniseras. Då riskerar vi att förlora 
blicken för det mångtydiga i storstadens livsmiljöer. Diskussioner 
om värdefrågor behöver just dissonanser och konflikter för att 
hållas levande. Ett stadsrum som ger plats åt mångfald och hete
rogenitet ger möjligheter för kritiskt reflekterande samtal, där 
även diffusa och otydliga röster får berätta om stadslandskapets 
mer okända och kanske mörka historia (Svensson 2005a:169). 
Begreppet heterogenitet är inte saliggörande i sig, det kan para
doxalt nog även innebära homogenisering och exkludering av 
grupper och kulturella identiteter. Detta behöver vi vara varse i 
skildringar och analyser av stadslandskapet och dess kulturella, 
ekonomiska och sociala representationer.

Syftet med våra grundliga beskrivningar av vardagslivet i Kla
ra har varit att visa på de alternativa synsätt som finns och som 
borde integreras i planeringstänkanden. För att kunna göra en 
rimlig bedömning av vilka aspekter som påverkar boende och 
brukande av de centrala stadsrummen, måste större hänsyn tas 
till vilka historiska, sociala och kulturella förhållanden som präg
lar stadsmiljön. Genom att sätta de människor och det liv som har 
levts och som kan förväntas skall levas där i främsta rummet,
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växer förhoppningsvis en annan förståelse fram för hur olika ana
lyser skapar såväl olika underlag i form av material och beskriv
ningar som i faktiska villkor för dem som skall leva på platsen.
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å sent som år 1800 bodde knappt 3 % av jordens be
folkning i städer med mer än 20 000 invånare, ett in
vånarantal som enligt FN:s rekommendationer definie
rar en stad (Öberg 1996:99). År 2000 hade andelen sti

git till ca 30 %, vilket innebär att en kraftig förskjutning har skett 
under de sista århundradena till följd av en omfattande urbanise
ring. Samtidigt har stadsbornas levnadssätt och vanor fått en ännu 
större spridning, och en urban, eller snarare modern, livsstil har 
anammats i de mest avlägsna delarna av världen och långt utanför 
städerna. Dagens samhälle kan beskrivas som urbant till skillnad 
från det rurala samhälle, där de första urbana orterna växte fram. 
Urbaniseringens förutsättningar har därmed förändrats radikalt.

Finns det då några gemensamma drag över tid i det vi kallar 
urbanitet? Eller har varje tid haft sin specifika form av urbanitet?

MATS ANGLERT

LANDSKAPETS URBANITET
landskapet har varit 
en arena där enskilda 
eller grupper av män
niskor har tillämpat 
olika strategier både 
for att reproducera och 
förändra existerande 
forhållanden. Detta 
Lar gällt på samtliga 
plan och nivåer i sam
hället, såväl ekono
miskt som socialt och 
kulturellt. Människors 
handlingsmönster har 
På olika sätt avsatt spår 
1 landskapet, mer eller 
mindre avläsbara.

För att närma sig denna problematik är det nödvändigt att tillämpa 
ett långt tidsperspektiv så att både likheter och olikheter framträder. 
Ett alltför linjärt och evolutionistiskt betraktelsesätt av förloppet 
kan lätt leda fel. Städernas inre liv har ständigt tagit sig nya former 
och därmed har städernas karaktär varit föränderlig (se exempelvis 
Johansson 2003:1 Iff). Även behov av att skapa nya urbana orter 
har uppstått. Med utgångspunkt i urbanitetens föränderlighet kan 
även en rörlighet i rummet förväntas. Urbaniteten har inte alltid va
rit platsbunden, utan den kan ha omstrukturerats i rummet. Ned
läggning, flyttning och nyetablering har förekommit, i vissa områ
den mer frekvent, medan andra uppvisat högre grad av stabilitet.

Om staden är ett uttryck för en livsform, hur ska vi då betrak
ta den omgivande landsbygden? Innebar livet på landsbygden ett 
helt annat levnadsmönster? Vilka relationer har existerat mellan 
staden och det omgivande landskapet? Har det funnits ett intimt 
samband eller har staden utgjort en anomali utan att vara beroen
de av ett omland? Har förhållandet mellan stad och landsbygd va
rit föränderligt över tid? Redan 1938 beskrev sociologen Lewis 
Mumford den historiska staden som platsen för den maximala kon
centrationen av makt och kultur i ett samhälle (Mumford 1972:17). 
I staden samlades och omgestaltades de mänskliga erfarenheterna 
som vunnits på landsbygden. Han underströk jordbrukets betydel
se och i synnerhet det bofasta liv, med hög grad av permanens, 
som detta ledde till.
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Staden har inom arkeologin ofta betraktats som mer eller mindre 
avskild från det omgivande landskapet. Arkeologin har haft svårt 
att frigöra sig från indelningar i exempelvis stadsarkeologi och 
landsbygdsarkeologi. Detta är inte förvånande, utan i mångt och 
mycket en nödvändig uppdelning. Lämningarna i staden respekti
ve på landet är till sin karaktär tämligen olika och kräver något 
olika förhållningssätt och metodiska ställningstagande. Men i de 
följande stegen i bearbetnings- och tolkningsprocessen måste de 
erhållna resultaten relateras till ett sammanhang. Ju längre man 
befinner sig i denna process desto större blir sammanhanget. Och 
någonstans på vägen hamnar vi i en landskapskontext, vars bety
delse denna text vill betona och utveckla. På ett övergripande plan 
har varken stad eller landsbygd varit isolerade. I varierande grad 
har de påverkat varandra och tillsammans gestaltat landskapet.

LANDSKAPET SOM ARENA
Begreppet landskap är i sig komplext och svårtolkat. Att definie
ra begreppet förefaller inte möjligt. För många förknippas land
skapet med natur, vilket innebär att det betraktas som givet och 
självklart. Med ett sådant synsätt framhäver man landskapets 
statiska karaktär. Detta synsätt har präglat den traditionella ar
keologin under lång tid då den fokuserat på landskapet främst 
som ett fysiskt fenomen, en passiv bakgrund. Bebyggelseutveck
lingen stod i fokus, i första hand mot bakgrund av ett agrart per
spektiv på landskapet. Ekonomiska frågor prioriterades på be
kostnad av exempelvis landskapets sociala och kulturella dimen
sioner (se Ersgård &c Hållans 1996:10f; Gramsch 1996:23). Under 
senare år har emellertid dessa aspekter på landskapet fått ett stör
re utrymme. Landskapet betraktas som en helhet där mänskligt 
handlande och sociala relationer är en viktig del, samt den dri
vande faktorn i landskapets utveckling. Detta har medfört att det 
kan betraktas som en kulturell process och därmed under ständig 
förändring (Bradley 1993; Tilley 1994; Hirsch 1995).

Den arkeologiska forskningen har, som nämnts, tydligt genom
syrats av en uppdelning mellan stad och landsbygd. Landsbygden 
har i det närmaste betraktats som ett eget forskningsfält. Liksom 
för stadsarkeologin har landsbygdsarkeologin haft sina begräns
ningar i relation till den vetenskapliga diskursen, vilken i hög grad 
har präglats av utvecklingen inom andra discipliner. Ämnen som 
samhällsgeografi, kvartärgeologi och (ekonomisk) historia utveck
lade en övergripande landskapsuppfattning (se exempelvis Berg
lund 1991:13ff). Landskapets utveckling betraktades främst som 
ett linjärt eller evolutionärt förlopp, där den agrara utvecklingen 
betonades starkt. Arkeologin arbetade emellertid inte primärt med 
landskapskontexten, utan de enskilda platserna stod i fokus.
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Arkeologins förtjänster har alltså i första hand legat i förståelsen 
av de enskilda platserna och den lokala kontexten. Platserna och 
de mänskliga handlingar som format dem utgör en av grundste
narna för landskapets gestaltning. Men platserna, liksom män
niskorna, har ingått i olika sammanhang, som måste relateras till 
varandra. Detta har också tillämpats inom arkeologin. Gårdar 
och bebyggelse har rangordnats utifrån storlek, monumentalitet 
och fyndens status. Det hierarkiska betraktelsesättet har haft en 
dominerande roll inom bebyggelseforskningen under lång tid (jfr 
Anglert m fl 2006).

Landskapet består av olika rum och platser, där platserna för
enklat kan beskrivas som rum med ett tydligt meningsinnehåll 
(jfr Feldmann &C Svensson, denna volym). Platsen kan i hög grad 
förknippas med verksamheter av vardaglig karaktär och är tyd
ligt lokaliserad i rummet. Ur ett landskapsperspektiv kan platsen 
relateras till en ”förgrund”. Rummen som formar landskapet kan 
å sin sida betraktas som en ”bakgrund” som i stor utsträckning 
bygger på föreställningar om rummet det vill säga representatio
ner. Dessa representationer kan vara av två slag. För det första 
handlar det om föreställningar av mer konkret karaktär, vilka 
kan knytas till ett definierat, erfarenhetsgrundat rum. Den andra 
handlar om föreställningar om potentiella rum. Dessa föreställ
ningar är strategiska och hänger samman med möjligheterna att 
forma, skapa inflytande och behärska områden eller miljöer. De 
kan därmed sägas vara framåtblickande. Henri Lefebvre talar om 
det sedda eller upplevda rummet (platsen), det levda rummet res
pektive det tänkta rummet (Lefebvre 1991 (1974); se även Fran
zén 2003).

Arkeologins möjligheter att skapa en förståelse för landska
pets utveckling har betonats av många forskare, och då inte bara 
arkeologer (exempelvis Ingold 1993:172). Rum och landskap ska
pas av de naturliga och kulturella uttrycken samt de sociala rela
tionerna, och är under ständig omvandling. Landskapet är en 
process, vilket ger många beröringspunkter med tid, och inte en 
statisk, frikopplad bakgrund eller verklighet. Arkeologin kan visa 
på de mänskliga handlingarna och i sin förlängning de aktiviteter 
eller föreställningar de har varit förbundna med. En avsiktlighet 
med handlingarna måste förutsättas, även om de kan vara mer el
ler mindre medvetna (se Larsson, denna volym). I ett landskaps
sammanhang bildar de mänskliga handlingarna avläsbara möns
ter. Landskapet kan studeras avseende boende, produktion, kom
munikation och maktförhållanden. Bakom dessa mönster döljer 
sig en mångfald av sociala och kulturella relationer som format 
landskapet. Förändras de avläsbara mönstren, vilket innebär en 
omgestaltning av landskapet, bör detta ha ett samband med för
ändrade sociala strukturer.
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Landskapets aktiva roll som arena och rum kan tyckas uppenbar. 
Men så har inte alltid varit fallet. Forskningen betraktade länge 
landskapet som tämligen oproblematiskt och därmed statiskt. 
Landskapet framstod som en bakgrund för bebyggelseutveckling
en utan egen historia. Landskapet var neutralt och en yttre bak
grund för de mänskliga aktiviteterna. Inom arkeologin har synen 
på landskapet förändrats i takt med ändrade teoribildningar med 
bakgrund i olika vetenskapsinriktningar. Men det dröjde väldigt 
länge innan människor dök upp på scenen. Detta har lett till en 
tydligare syn på landskapet som kulturellt betingat, där kognitiva 
och symboliska aspekter anses ha bidragit till den rumsliga ord
ningen. Men det är kanske någonstans mitt i detta spänningsfält 
mellan de båda perspektiven som landskapet ska förstås (Ingold 
1993). Tim Ingold har beskrivit landskapet som den kända värl
den för de som vistas där, bebor platser och färdas längs de stigar 
som förbinder dem (se även Tilley 1994). Landskapet kan alltså 
sägas vara format av de synliga fysiska uttrycken, den dolda kun
skapen och de föreställningar detta genererat. De dagliga rutiner
na som sker i en platsrelaterad förgrund samverkar med den po
tential som den rumsliga bakgrunden tillhandahåller.

URBANISERING OCH URBANISM
Urbanisering förknippas inom (sociologisk) forskning framför 
allt med samhällets industrialisering och den inflyttning till stä
derna som detta medförde. Den betydande omfördelningen av 
människor mellan stad och landsbygd har stått i fokus. Man be
tonar även spridningen av vanor och levnadssätt som var typiska 
för staden till andra delar av samhället. Sambandet mellan indu
strialisering och urbanisering har dock ingen allmän giltighet. 
Den omfattande tillväxten i världens största städer idag sker utan 
någon mer omfattande industrialisering, vilket beskrivs som en 
överurbanisering. Utifrån ett svenskt perspektiv framträder det 
motsatta förhållandet med en underurbanisering. Industrialise
ringen i Sverige skedde till stor del utanför städerna (Franzén 
1996).

Inom antropologin talar man på ett övergripande plan om en 
primär och en sekundär urbanisering. Den primära urbanisering
en förknippas bland annat med ett överskottsproducerande jord
bruk och en samhällsorganisation med utvecklade maktstruktu
rer. Denna process har en lång historia ur ett globalt perspektiv. 
Den sekundära fasen av urbaniseringen anses ha ägt rum utifrån 
en yttre påverkan kännetecknad av en militär och kommersiell 
expansion. Stadsutvecklingen i Europa under medeltiden, men 
även redan under antiken, betraktas som en del av denna sekun
dära urbanisering (Hannerz 1980).
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För att beskriva urbaniseringen i ett långt tidsperspektiv har forsk
ningen strävat efter att formulera ett antal kriterier. Ett stort infly
tande fick den tyska diskussionen kring stadsbegreppet genom att 
formulera ett antal funktionella och strukturella kriterier. Kriterier
na i sig kan emellertid inte betraktas som en förklaringsmodell, utan 
var snarare ett sätt att gruppera olika typer av platser. Samtidigt pe
kade de på att urbanisering har ett bredare innehåll än vad som 
kommer till uttryck i stadsutvecklingen (Andersson 2003:314ff).

Utifrån ett arkeologiskt landskapsperspektiv kan det vara vik
tigt att skilja mellan urbanisering och urbanism. Urbaniseringen 
kan i hög grad beskrivas som en process, medan urbanismen är 
den form eller det tillstånd som denna process ledde till. Tillsam
mans har de format, vad jag här med ett gemensamt ord vill be
nämna, urbaniteten. Urbaniteten kan alltså studeras utifrån två 
perspektiv, dels som en del av en större samhällsomvandling ka
rakteriserad av en koncentration av människor och funktioner till 
speciella platser, och dels som utvecklingen av en speciell livsform 
eller identitet. Urbaniseringen respektive urbanismen har haft oli
ka förlopp där rollerna i hög grad har växlat över tid. Ursprungli
gen har en begynnande urbanisering varit förutsättningen för fram
växten av en urbanism, medan det idag framför allt är urbanismen 
som är drivkraften bakom den allt tilltagande urbaniseringen.

Städer och urbana orter har tillkommit som en del av, eller va
rit ett resultat av, urbaniseringen, men har inte varit målet för 
denna process. Urbaniseringen har bara utgjort en del av en stän
digt pågående samhällsomvandling. Kristianisering, territoriali- 
sering, militarisering och industrialisering är exempel på andra 
delprocesser som medverkat till samhällsutvecklingen och om
vandlingen av landskapet.

DET URBANA OCH RURALA
Idag har livet i staden och på landsbygden många beröringspunk
ter. Det urbana levnadssättet har fått en spridning till områden 
som ligger långt utanför stadens gränser. Men det finns även stora 
skillnader. Staden karakteriseras av en koncentration av männis
kor och aktiviteter. En allmän syn är att staden representerar det 
moderna med ett stort utbud av tjänster och varor, vilket förknip
pas med en i stort sett positiv klang. Detta ställs då mot en lands
bygd som uppfattas som traditionell och med stora begränsningar. 
Om staden är spännande, varierad och ”gränslös”, uppfattas lands
bygden som tråkig, enformig och präglad av stark social kontroll. 
Bilden av landsbygden är således negativ och nedsättande (pejora
tiv). Å andra sidan finns det en utbredd föreställning om staden 
som farlig, osund och präglad av social isolation, medan landsbyg
den erbjuder trygghet, social omsorg och sunda fritidsaktiviteter.
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I denna bild av landsbygden framställs traditionen som positiv. 
Den lantliga idyllen ställs mot stadens hemskhet.

Vad karakteriserar det urbana respektive det rurala? Båda ka
tegorierna kan studeras och analyseras deskriptivt med betoning 
på funktionalitet och materialitet. I ett historiskt perspektiv har 
denna infallsvinkel dominerat. Den senare forskningen, och då 
framför allt den som studerat den senare, mer globala urbanise
ringen, har i stor utsträckning tagit fasta på andra aspekter. Inom 
den senaste postmoderna forskningenen har betoningen legat på 
förståelsen av begreppen som sociala och kulturella konstruktio
ner (Lysgård & Berg 2004). Detta har lett till en dematerialise
ring av begreppen.

Den materiella kulturen är dock central inom arkeologin. Da
gens arkeologiska forskning betonar den materiella kulturens akti
va roll i de sociąla strategier som utvecklades. Genom de materiel
la uttrycken kan vi avläsa hur människorna format och organiserat 
sin tillvaro, vilket ligger till grund för våra föreställningar om ur
baniteten respektive ruraliteten. Dessa konstruktioner av urbanitet 
och ruralitet är i sin tur avhängiga av och förutsätter varandra.

I vilken utsträckning är det då relevant att överföra begreppen 
urbanitet och ruralitet till ett rumsligt perspektiv? Hur kan vi i så 
fall avgränsa urbaniteten eller ruraliteten i ett landskapssamman- 
hang? Trots att vi idag, var vi än befinner oss, i mångt och myck
et lever ett urbant liv upplevs en tydlig distinktion mellan begrep
pen. Denna kan i stor utsträckning relateras till betraktarens för
utsättningar, möjligheter och samhälls- eller grupptillhörighet. 
Variationen i den fysiska gestaltningen som kommer till uttryck i 
graden av koncentrationen av människor och verksamheter är dä
remot oberoende av betraktaren. När vi färdas i landskapet upp
lever vi tydligt skillnaden mellan ”staden” och ”landet". Gränsen 
fungerar dock i många sammanhang som en sammanbindande 
länk, då köpcentrum, industrier och arbetsplatser, som nyttjas 
både inifrån och utifrån, ofta är belägna här.

Förhållandet mellan stad och landsbygd har varit betydelse
fullt även längre tillbaka i tiden. Under medeltiden avgränsades 
staden gentemot landsbygden både funktionellt, ekonomiskt och 
juridiskt (exempelvis Magnus Erikssons Stads- respektive Lands
lag). Utifrån ett maktperspektiv har det funnits en tydlig vilja att 
skilja mellan de båda. Hur människorna i allmänhet uppfattat re
lationen mellan stad och land under olika tider är svårare att nå. 
Att det funnits en ömsesidig påverkan är uppenbart. Detta har på 
olika sätt kommit till uttryck i städernas odlingar, trädgårdar och 
gröna rum (se Lindeblad, denna volym). En idealiserad bild av 
landsbygden fanns redan tidigt. Under senmedeltiden kunde de 
övre skikten av borgarklassen ha ett ”sommarhus” på landet 
(Platt 1979:122f). Flykten från staden eller landsbygdens lockelse
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låg framför allt i de negativa sidorna av stadsutvecklingen. Men 
många stadsbor var beroende av jordbrukets avkastning och redan 
under tidig medeltid hade många av de inflytelserika stadsborna 
ett dubbelboende, då de även hade en lantlig egendom i stadens 
närhet. Det fanns emellertid även en annan bild där staden vid 
medeltidens slut framställdes som civiliserad och synonym med 
hövlighet, medan den ociviliserade landsbygden förknippades med 
enfald och tölpighet (Thomas 1988:277ff). Föreställningarna om 
det urbana och rurala har säkerligen varit föränderliga över tid 
och ständigt föremål för definiering och omdefiniering.

Tydliga fysiska begränsningar av de urbana rummen kan be
läggas tidigt. Inom det nordiska området kan platser som Birka 
och Hedeby nämnas. Vallar och diken omgärdade även tidigme
deltida städer som Lund. Oftast handlade det om en markering av 
själva stadsområdet och regelrätta stadsmurar kan först beläggas 
under 1200-talet för ett fåtal städer. Begränsningarna har inte va
rit primära, utan tillkommit i ett senare skede av platsens utveck
ling. Den mest tydliga avgränsningen kopplad till försvarsfunk
tioner utvecklades i 1600-talets fästningsstäder (Ahlberg 8c Re
din 1994; Ahlberg 2005).

Den tidigare stadsarkeologin har i hög grad avskärmat sig från 
landsbygden. Staden i sig har varit ett tillräckligt studieobjekt 
med utblickar i det omland den genererade. Detta gäller inte en
bart arkeologin, utan även en närliggande disciplin som historia 
(se Lindström, denna volym). De flesta (medeltida) städerna har 
behandlats i en stadsmonografi där det omgivande landskapet har 
fått ett mycket litet utrymme. Det är framför allt stadens förhisto
ria, eller rättare sagt områdets förhistoria, som beskrivits i land
skapsperspektiv. Från stadens etablering utifrån de skrivna käl
lorna och framåt inskränker sig utblickarna till stadens kontakt
nät i ett vidare perspektiv. De lokala relationerna framträder inte 
med tydlighet i dessa källor. Historieforskningen har i mångt och 
mycket satt agendan för det arkeologiska intresset i städernas ut
veckling. För arkeologin har detta inneburit att städerna främst 
studerats från ett perspektiv ovanifrån, där maktens manifesta
tioner har fått företräde. Samtidigt har fokuseringen legat på sta
dens inre utveckling, och mycket litet intresse har riktats mot sta
dens relation till landskapet. På motsvarande sätt har även lands- 
bygdsarkeologin bedrivits.

MÖTESPLATSER
Människornas rörelser och handlingar i ett landskapsrum har un
der alla tider skapat mer eller mindre avläsbara mönster. Rörel
serna har genererat kommunikativa noder där människor mötts 
och samlats. Förutsättningarna för dessa mötesplatser kan sökas
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i de funktionella och naturtopografiska förutsättningarna, men 
även i föreställningar om det förflutna och i existerande ideologis
ka förhållningssätt. Landskapets nyttjande med tillhörande vis
telser har genererat en mängd rumsliga och mänskliga relationer. 
Inom tidsgeografin talar man om trajektorier för de rörelsemöns
ter över tid som uppstår (se Hägerstrand 1967). Rörelserna har 
gett upphov till kommunikationsleder eller vägar, både inom och 
mellan olika rum. Bebyggelse och aktiviteter har knutits samman. 
Vägar, förbindelser och gränser har i hög grad påverkat mötes
platsernas lokalisering (Rudebeck 2002).

Tradition, minnen och historia har varit viktiga referenspunk
ter för mänskliga relationer. Inget landskap är ett nytt landskap, 
utan bär med sig delar från det förflutna. Återkopplingen till det 
förflutna kan grundas dels på praktiska, funktionella orsaker, 
dels på ideologiska och mentala orsaker. Bosättningars lokalise
ring har naturligtvis en funktionell förklaring som kan sökas i od
ling och annan tillgång på resurser. De investeringar som detta 
medfört har självklart skapat incitament för reproduktion.

Till mötesplatserna har gemensamma funktioner varit förbund
na, exempelvis ideologiska och judiciella angelägenheter. Gemen
samma begravnings- och kultplatser samt tingsplatser kan förmo
das ha varit förlagda till rum som disponerades gemensamt av kol
lektivet. Detta kan i viss utsträckning även ha gällt marknads- och 
handelsplatser. Gemensamt för dessa platser var att de på olika sätt 
var mer eller mindre fredade. Platserna fungerade utifrån en upp
sättning sociala och kulturella normer och regler, som var enbart 
förknippade med dessa platser och ofta till specifika terminer.

Mötesplatser kan även ha skapats mellan olika rum eller byg
der, vilket innebär att dessa platser inte med nödvändighet måste 
ha haft en central placering eller roll inom landskapet. Liminala 
platser med centrala funktioner har uppmärksammats i den sena
re forskningen, men ska inte alltid ses i ett avgränsande perspek
tiv, utan bör även betraktas utifrån en sammanlänkande synvin
kel. Ett behov av gemensamma kontaktytor mellan flera rum har 
säkerligen funnits, och en lämplig placering av dessa kontaktytor 
har många gånger varit i mellanrummen (jfr Hyenstrand 1974: 
121f). Kustbundna handelsplatser kan exempelvis ha samman
länkat flera rum eller bygder med en yttre marknad, och därför 
givits en mera neutral placering. Den traditionella synen på han
delsplatsen som port in i, eller ut ur, ett specifikt rum behöver inte 
ha varit allmänt giltigt (jfr Andrén 1998:153).

Urbaniteten, karakteriserad som mötesplats för människor, 
tjänster och varor, krävde ett tydligt kommunikationsnät. Män
niskor och varor har rest respektive distribuerats till och från cen
tralorterna. Betraktas både färdvägar till lands och farleder till 
sjöss blir även mötet mellan de båda elementen betydelsefull.
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Räckvidden eller nåbarheten utifrån ett landperspektiv blir avse
värt mycket mindre än om man färdas till sjöss (Carver 1990). 
Förutsättningarna för långväga möten och direkta kontakter med 
en vidare omvärld har varit avsevärt större med nära tillgång till 
och nyttjande av sjövägar och kusten.

För studiet av urbaniteten i landskapet framstår ett infrastruk
tureilt perspektiv som synnerligen viktigt. Urbaniteten kan sägas 
ha varit en viktig del av infrastrukturen. Noder för rörelsen i land
skapet har inte bara skapats i relation till en rumslig organisation, 
utan även i relation till naturliga gränser och övergångar som bro
ar, hamnar med mera. Mentala gränser har även haft betydelse i 
människornas föreställningsvärld, inklusive tabuföreställningar. 
Härmed närmar vi oss också de i mångt och mycket förbisedda 
mentala centrum, som har orienterat människorna i landskapet.

DEN SOCIALA OCH DEN 
RUMSLIGA GEMENSKAPEN
Idag präglar ett urbant livsmönster i stort människornas liv obe
roende var de befinner sig, i varje fall nästan var som helst. Detta 
handlar framför allt om vårt levnadssätt och vanor (Wirth 1938; 
se Larsson, denna volym). Möjligen kan upplösningen av stadsbe- 
greppet i Sverige 1971 ses som en implikation av denna utveck
ling. Idag är landskapet organiserat i kommuner med varsitt kom
muncentrum eller centralort. Kommunerna har emellertid en läng
re historia än så. Utifrån ett modernt perspektiv fick de svenska 
kommunerna sin form under 1800-talet under inflytande från ti
dens liberala strömningar och det ideologiska arvet från franska 
revolutionen (Gustafsson 1993:201). Bakgrunden till dessa kom
muner är att söka i de territoriella socknarna som etablerades un
der medeltiden. Det religiösa innehållet och den kyrkliga organi
sationen var länge det primära, men på sockenstämmorna utöva
des även ett lokalt självstyre som sträckte sig utanför denna sfär. 
I Sverige separerades vid mitten av 1800-talet den exekutiva orga
nisationen under sockenstämman genom att kyrkorådet fick an
svar för kyrkliga ärenden och sockennämnden för borgerliga frå
gor. Därmed bildades dels en borgerlig landskommun, dels en 
kyrklig församling. Under 1960-och 1970-talet genomfördes kom
munsammanläggningar, då städer, köpingar och andra tätorts- 
kommuner slogs samman med omkringliggande landskommuner. 
Framför allt städerna, men även de senare köpingarna, hade gam
la traditioner av självstyre, vilket kom till uttryck redan i de medel
tida privilegierna.

Både socknen och staden har byggt på en gemenskap som var 
rumsligt definierad genom socken- och stadsgränser. Gemenskap 
(■community) kan ha formats utifrån en mängd faktorer (Genicot
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1990:4f). Den kan bygga på topografiska förutsättningar och 
närhet, vilken ofta har hängt samman med en identitet förknip
pad med någon form av ekonomisk verksamhet. På landsbygden 
har det mestadels varit agrara verksamheter, medan staden till stor 
del har haft andra ekonomiska förutsättningar. Gemenskaper har 
även formats utifrån juridiska förhållanden, det vill säga omfattats 
av samma offentliga och privata lagar med ett politiskt och admi
nistrativt ramverk. Under perioder då dominans, makt och kon
troll grundades på ägande av jord och människor har den juridis
ka statusen vilat på ett beroendeförhållande till stor- och huvud
gårdar eller ett herravälde (seigneurie fonciére och seigneurie 
banale). Som redan nämnts har religionen och dess organisation 
format gemenskaper. Från ett lokalt perspektiv utgjorde socknen 
en tydlig gemenskap. För alla typer av gemenskap har tradition, 
kultur, språk, mentalitet, vanor, värderingar och gemensamma 
myter haft stor betydelse. Gemenskapen var därmed inte bara en 
objektiv verklighet, utan i lika hög grad subjektiv, vilken grundats 
på en medvetenhet om samhörighet ur en eller flera aspekter.

De olika faktorer som gemenskapen har grundats på kan ha 
haft olika utsträckning, den religiösa behöver inte sammanfalla 
med den juridiskt världsliga. Inom en socken kan det under med
eltiden ha funnits flera huvudgårdar med tillhörande landbogår- 
dar och under tidig medeltid eventuellt flera kyrkor. Vid socken
tillblivelsen under 1100- och 1200-talet har ett sockencentrum ut
kristalliserats, förmodligen som en kompromisslösning eller 
genom förhandling. Under äldre medeltid förefaller ägorna ha va
rit samlade kring huvudgården (Ulsig 1968). Detta mönster med 
sammanhållna egendomar förändrades under högmedeltid varef
ter de flesta egendomarna bestod av huvudgårdar med underlig
gande gårdar spridda i landskapet (se Berg 2003:241f). Den ägo
rättsliga ramen med en gränslagd och sammanhållen egendom 
upplöstes, medan det religiösa rummet och gemenskapen, som 
socknen utgjorde, kvarstod. Detta gäller även byn. Ägorna inom 
socknen eller byn kom även fortsättningsvis att brukas under kol
lektiva former (vångabruk med tegskifte) även om det formella 
ägandet låg i skilda händer. Denna förändring kan ses som en del 
av en större omvandling av landskapet. Ur ett administrativt-or- 
ganisatoriskt perspektiv innebar denna bland annat en omfattan
de reglering av bebyggelsen och byarna, sockenbildning, utfärdan
det av formella stadsprivilegier och etablerandet av ett borgerskap 
i städerna. Från ett perspektiv ovanifrån innebar omstrukture
ringen en tydlig formalisering av landskapet, vilken primärt inte 
vilade på jordägandet. Detta fick till följd att platser upphöjdes 
och formaliserades utan att äga ett innehåll och en påtaglig ge
menskap. I exempelvis Linköping kan en tydlig urbanitet först be
läggas under 1400-talet eller strax före (Tagesson 2002). Som
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biskopssäte och kyrklig centralort var staden äldre. Tillvägagångs
sättet blev än tydligare under 1500- och 1600-talet, framför allt i 
de fästningsstäder som grundades, genom att stadens fysiska ra
mar fastställdes först, åtminstone i teorin och som stadsplaneför
slag. Därefter flyttades människor till platsen, ofta genom tvång, 
och på bekostnad av andra platser.

Under tidig medeltid och dessförinnan, det vill säga före den 
ovan beskrivna genomgripande förändringen, tycks den övergri
pande styrningen ha saknats. Det samlade jordägandet har däre
mot spelat en större roll, åtminstone på det lokala planet. En sub
jektiv verklighet grundad på människornas uppfattning om sam
hörighet har genomsyrat de olika typer av gemenskap som har 
existerat. Enligt Susan Reynolds kan en gemenskap bäst beskrivas 
som: ”a collectivity engaging in collective activities, activities 
which are characteristically determined and controlled less by 
formal regulations than by shared values and norms, while the re
lationships between members of the community are characteristi
cally reciprocal, many-sided and direct rather than being mediat
ed through officials and rulers” (Reynolds 1984:2). Hon nedto
nar alltså betydelsen av ett formellt ramverk i sin studie av 
västeuropeiska gemenskaper under perioden 900-1300. Gemen
skapen har i hög grad formats kring vardagslivets handlingar och 
rörelsemönster (se även Larsson denna, volym).

För gemenskapers tillblivelse och vidmakthållande framstår 
två övergripande aspekter som viktiga. Dels de i gemenskapen in
gående människornas känsla och uppfattning, det vill säga en för
ståelse, om kollektiv samhörighet, dels i vilken grad gemenskapen 
har varit avhängig styrning. Stefan Larsson har tidigare pekat på 
det praktiska respektive det definierade rummet (Larsson, denna 
volym). Aspekterna har inte varit åtskilda, utan påverkat gemen
skapen i varierande grad, både i tid och rum. I viss mån har de 
båda aspekterna kommit till uttryck i (den historiska) forskning
en kring centraliteter genom uppdelningen i centralplatssystem 
och nätverkssystem.

CENTRALITET OCH MAKT
CENTRALPLATS ELLER STAUSPLATS?
Termen centralplats (-ort) används idag tämligen vitt och brett om 
ett stort antal platser som utmärks av en eller flera centrala funk
tioner. Termen har främst använts för att beskriva de under sena
re år undersökta miljöer som karakteriseras av rika fynd, speciali
sering och monumentala lämningar. Att definiera vad en central
plats är utan att ta ställning till varje enskild plats framstår som 
ogörligt. De utpekade platserna har uppvisat en stor variation och
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skilda karaktärer. Spännvidden har varit allt från större manifes
terade gårdar till långt urbaniserade metropoler. Men frågan är 
vari bestod det centrala (vilka funktioner) och framför allt för 
vem var det centralt?

I termen centralplats ligger underförstått en etablerad relation 
mellan platsen ifråga och ett omland. Inom den arkeologiska och 
historiska forskningen har man förutsatt en centripetalitet, vilket 
innebär att omlandet har haft ett tydligt beroende och dragits in 
mot centralplatsen. Detta förutsätter någon form av hierarkisk 
struktur. Beroendet har emellertid varit ömsesidigt, då det var för
utsättningarna i omlandet som utgjorde incitamentet för central
platsen. Härmed följer att en centralplats i hög grad kan betraktas 
som en mer eller mindre självframvuxen (endogen) centralitet.

Centraliteten i järnålderns landskap har även visat sig vara 
mera komplex och inte enbart koncentrerad till en enda plats. Oli
ka centrala funktioner kan ha varit spridda i landskapet, men 
koncentrerade till ett begränsat område. Området kring Gudme 
på Fyn är ett tydligt exempel där olika centrala funktioner har lo
kaliserats till flera närliggande platser (Nielsen, Randsborg & 
Thrane 1994; Hedeager 2001). Residens, kult, hantverk, handel, 
garnison och gravplats var funktioner som hade en spridning i 
landskapet. Utifrån Gudmeområdet har Ulf Näsman formulerat 
en arkeologisk definition där ett överordnat järnålderscentrum 
består av ett samordnat komplex av platser med olika funktioner 
av ett samhällsbevarande slag (Näsman 1991:327f). Med avstamp 
i namnforskningen har Stefan Brink visat på förekomsten av spe
ciella namnkomplex inom begränsade områden (Brink 1996; 
1999). Med stöd i arkeologisk forskning rekonstruerar han cen- 
tralplatskomplex med tydliga implikationer på politiska och terri
toriella strukturer under den senare järnåldern.

Forskningen kring dessa platser och miljöer kan beskrivas 
som ett genombrott för förståelsen av järnålderns samhälle, och 
inte minst ge perspektiv på urbaniseringen. Här framträder en 
tydlig koncentration av människor, verksamheter och funktioner, 
vilket är kännetecknande för urbaniseringen. Många frågor kvar
står dock att belysa. Framför allt gäller det relationen till omgiv
ningen. Hur har platserna interagerat sinsemellan och till övrig 
bebyggelse? Risken är vidare att de centrala miljöerna framställs 
som statiska. Förändrade funktioner, relationer och styrkeförhål
landen har säkerligen påverkat platsernas utveckling i olika rikt
ningar. Platsernas och miljöernas komplexitet har även förstärkts 
av att de har präglats av både konstans och förändring. Vissa 
funktioner har varit mera långlivade, medan andra kan ha för
ändrats tämligen momentant, kanske genom en enstaka handling. 
Detta framträder med tydlighet i senare perioders centrala plat
ser, inte minst i städerna. Platser och funktioner måste därmed
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skiktas kronologiskt för att bidra till förståelsen av landskapets 
utveckling. Den övergripande frågeställningen är vad som konsti
tuerar en centralplats. Är det de konstanta dragen, som förutsät
ter en bred förankring i landskapet, eller är det dynamiken och 
komplexiteten? Och hur kan detta relateras till samhällets makt
strukturer?

Intresset har främst riktats mot platsen i sig; statusföremål, 
monument och manifestationer har många gånger varit tillräckli
ga kriterier för att utpeka en plats som central. Monumentens till
komst betraktas framför allt som en demonstration av styrkeför
hållanden. Monumenten anses ha signalerat makt och kommuni
cerat ett budskap som ofta beskrivs som enkelriktat till mottagarna. 
Till sin karaktär kan emellertid monumenten ha varit mångsidi
ga. Å andra sidan har det funnits platser av betydelse som inte 
manifesterats. Landskapet har rymt platser av mental betydelse 
för människorna inom ett område. Naturliga platser kan ha varit 
kulturellt laddade och förbundna med myter (Bradley 2000). 
Dessa platser kan ha dragit till sig människor och verksamheter 
som vi idag betraktar som primärt centralitetsskapande, men som 
av dåtidens människor kan ha uppfattats som sekundära. En sam
lokalisering har inte alltid heller varit nödvändig, utan sambandet 
kan ha varit relationeilt. Vilken betydelse kan man exempelvis 
tillmäta det lilla vattendraget Scrcepil, som givit namn åt männis
korna som bott i området (Skrävlingarna?) och deras bosättnings
område Skrävlinge, vilket senare kan avläsas i byarna Östra och 
Västra Skrävlinge, strax öster om Malmö. I förlängningen kan 
även det närliggande, tidigmedeltida kungalevet Oxie och den 
högmedeltida staden Malmö diskuteras (jämför nedan, Anglert 
2006a). Det har inte handlat om en linjär utveckling, utan varje 
centralitet har haft sina egna förutsättningar och skapats utifrån 
olika diskurser. I sammanhanget har även kollektiva och offentli
ga rum som vägar, tingsplatser och gravplatser haft en betydelse.

STORGÅRDEN
För att närma sig en nordisk utveckling av storgården kan det 
vara lämpligt att ta avstamp i en europeisk forskning som framför 
allt har sin hemvist inom historievetenskapen. Där har det sedan 
länge varit känt att ”multipla” eller ”federativa” storgårdskom- 
plex/gods (manors) utgjorde ett betydande inslag i landskapet un
der slutet av den period vi allmänt benämner ”förhistorisk” (Duby 
1973:42ff; Blair 1991:24). Strukturen utvecklades ursprungligen 
inom ett system som framför allt var socialt och administrativt, 
och inte i så hög grad utifrån jordägandet. Landskapet indelades 
i regiones som baserades på kungliga villas. En generell uppfatt
ning inom den brittiska forskningen är att de ”multipla” godsen
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kan beskrivas som stora, komplexa grupper av bosättningar eller 
”townships”. De var i vissa fall utspridda i landskapet, men oftast 
samlade i större block. I båda fallen var den enande faktorn ett 
aristokratiskt centrum, till vilken ett beroendeförhållande fanns. 
Varje godskomplex omfattade en bred ekonomisk variation uti
från flera specialiserade funktioner. Vid sidan om den ”multipla” 
godstypen, uppbyggd kring huvudgårdar, fanns även enskilda 
aristokratiska storgårdar, som i sig själv utgjorde en enhet. De 
viktiga komponenterna i detta system var regiones, centralplatsen 
och en likartad beräkningsgrund.

Likartade förhållanden anses även ha funnits på nordiskt om
råde (se exempelvis Dovring 1953; Iversen 1995; Toliin 1999; 
Callmer 2001; Söderberg 2005). Efterhand sker en fragmentering 
av de större egendomarna, vilket ledde fram till det lokalt basera
de huvudgårdssystemet. Detta vilade på att större delen av driften 
vilade på subsistensenheter, räntepliktiga landbogårdar. Dessa 
egendomar var som regel samlade och utgjorde ofta hela byar. 
Under högmedeltid påbörjades en förändring. De väl samman
hållna godsen kring huvudgårdarna splittrades och nya gods
strukturer uppbyggda kring spridda gårdar över stora områden 
uppstod. Mot slutet av medeltiden framträder mycket stora gods
samlingar under ett fåtal jordägare med en spridning över stora 
områden. Ett exempel var Arvid Trolles sydskandinaviska gods
massa vid slutet av 1400-talet bestående av närmare 1000 gårdar 
(Hansson 2001:48f). Den fortsatta utvecklingen präglades av re
duktion och säteribildningar.

Ur ett lokalt perspektiv har storgården (huvudgården) spelat 
en avgörande roll. Från den yngre järnåldern och framåt, om än i 
avtagande betydelse över tid, har storgården starkt bidragit till lo
kalsamhällets organisation. Relationen till det omgivande land
skapet har emellertid varit föränderligt, inte minst under medel
tiden. Från att ha haft en grund i personella relationer, det vill 
säga ett patron-klientförhållande, kom relationerna i allt högre 
grad att regleras utifrån rent sakligt-ekonomiska förbindelser 
(Iversen 1995). Under den yngre järnåldern har det existerat ett 
stratifierat samhälle, vilket framträder genom stora gårdskomp- 
lex, gravhögar och statusföremål. Arkeologiska undersökningar 
av storgårdsmiljöer har under senare år ökat väsentligt och fram
häver ett tydligt strata av centrum med makt över människor och 
materiella resurser. Detta förutsätter i sin tur förekomsten av av- 
hängiga, mindre gårdar eller brukare. Svårigheten är att påvisa de 
redistributiva system som funnits mellan storgårdscentrum och 
vanliga bosättningar. Rumsligheten eller mönstret av en gemen
sam materiell kultur kan vara svår att upptäcka då samhörigheten 
bygger på personella förbindelser, vilka kan vara både geografiskt 
och temporalt spridda.
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Storgårdarnas funktioner som centrala platser har alltså varit för
änderlig över tid. Under järnåldern tycks storgården ha varit en 
integrerad del av den regionala centraliteten. Denna antas ha va
rit mångsidig i första hand ha byggt på personella relationer. Un
der den äldre medeltiden framträder en helt annan bild genom 
den territoriellt definierade huvudgården med en tydlig lokal för
ankring. Centraliteten förefaller nu kunna ses i relation till byn 
och socknen. Längre fram i tiden blir dock storgårdens roll allt 
mer knuten till jordegendomarnas förvaltning.

Den enskilda gårdens dominans har successivt lett till en rums
ligt sammanhållen organisation och en tydlig territorialisering. 
Viljan att bo tillsammans har existerat sedan länge, men de funk
tionella formerna har varierat. Det är även oklart under vilka om
ständigheter sammanflyttningen till byar skett. Är det en fram
växande aristokrati som skapat förutsättningarna eller har den 
sociala gemenskapen vuxit fram av sig själv mellan byns gårdar? 
Båda utvecklingarna har förmodligen förekommit. Forskningens 
intresse har emellertid främst riktats mot de aristokratiska ut
trycken, vilka framträder med större tydlighet.

DE OMVÄNDA PERSPEKTIVEN
Den senare forskningen kring landskapet betonar i allt högre grad 
dess inneboende dynamik. Synen på landskapet som en statisk 
bakgrund till samhällets utveckling har utmanats av perspektiv 
där landskapet har spelat en aktiv roll. Människorna integreras 
också tydligare som aktörer med sina föreställningar om och sitt 
nyttjande av rummet. På landskapet kan en oändlig mängd aspek
ter läggas då det är format av alla tänkbara relationer, både funk- 
tionellt-ekonomiska och kulturellt-sociala. Konceptet landskap 
har därmed blivit mer vittomfattande med ett avsevärt större inne
håll, varför det finns anledning att ifrågasätta, och framför allt 
kontrastera och komplettera, många av de synsätt som dominerat 
landskapsforskningen generellt, och arkeologin i synnerhet.

FRÅN OMLAND TILL LANDSKAP
Inom stadsarkeologin har omlandsproblematiken varit en åter
kommande diskussion. Städerna var ju centralorter, och deras cen
trala roll låg i olika relationer till ett omland. Inom omlandet var 
den specifika ortens centrala funktioner dominerande, men dess 
influenser nådde ofta längre än så. Beroende av vilka centrala 
funktioner som studerades framträdde olika influensfält, och dessa 
var föränderliga över tid. Oftast utgick man från den enskilda sta
den/orten för att söka omlandet, trots att det fanns en medveten
het om ett ömsesidigt förhållande och att centralortutvecklingen
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måste uppfattas som en process (Hyenstrand 1980). Inom projek
tet Medeltidsstaden insåg man tidigt att det inte var tillräckligt 
att enbart studera staden i sig, utan den måste sättas in i ett stör
re sammanhang. Den naturliga fortsättningen på projektet var att 
studera staden i dess regionala sammanhang (Andersson 1980). 
Efter projektet Medeltidsstaden avstannade diskussionen kring 
stad och omland i Sverige. Den kan dock sägas ha varit en del av 
en allmän centrum-periferidiskussion, som lever vidare (se exem
pelvis Helmig, Scholkman & Untermann 2002).

Ansatser att studera urbaniteten i ett landskapssammanhang 
har alltså funnits, men de har inte aktiverats. Detta kan till stor del 
skyllas en minskning i antalet stadsarkeologiska undersökningar, 
men också ett minskat forskningsintresse för den övergripande 
stadsarkeologiska problematiken. De senaste decennierna har fokus 
framför allt legat på metodutveckling kring skapandet av källmate
rial (Larsson 2000). Troligen var detta en nödvändig utveckling för 
att över huvud taget komma vidare. Utan en djupare förståelse av 
det arkeologiska källmaterialet var det inte möjligt att driva de över
gripande frågorna särskilt mycket längre. Utvecklingen hängde sam
man med, och skedde parallellt med, förändrade synsätt på landska
pet, där framför allt den sociala dimensionen var ett nytt inslag.

I benämningen omland döljs en enkelriktad relation där ett 
landområde anses avhängigt en specifik plats eller ett specifikt fe
nomen - utan plats inget omland. En medvetenhet om att det även 
funnits en omvänd relation har existerat, men har inte kunnat in
fogas i centralortsteorins modellbygge. För att skapa en förståelse 
för det dialektiska förhållandet i ett landskap är därmed omlands- 
begreppet inte användbart.

För att täcka in samtliga relationer ingående i en helhet är land
skapet ett mer adekvat begrepp. Genom att studera landskapskon- 
texten ges möjligheter att studera samtliga relationer kring vilka 
samhället formerats. Landskapet har haft en aktiv roll och genere
rat platser, samtidigt som platserna har påverkat landskapets ge
staltning. Ett ständigt utbyte och samverkan mellan platser och 
rum har lett till omgestaltningar av landskapet. Det handlar alltså 
inte om att byta perspektiv, utan att utöka med nya.

Ett landskapsperspektiv ger också möjligheter att vända på 
problematiken. Likaväl som att utgå från en tydlig urbanitets, of
tast en stad, framväxt och utveckling, kan områden med avsaknad 
av en sådan också studeras. Varför framträder urbaniteten svagt 
inom vissa områden? Det kan vara områden, som vid en första an
blick, tycks ha likartade förutsättningar som i de med en omfat
tande urbanisering. Har det funnits urbaniserade orter, som inte 
fick formella stadsrättigheter, eller har urbaniteten tagit sig andra 
uttryck? Är det möjligt att i en landskapskontext även förstå en in
stabil urbanitet, vilken präglat vissa områden (Andersson 1990)?
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SAMMANHANG OCH SCENFÖRÄNDRINGAR
Genom att studera den helhet som landskapet representerat ges 
möjligheter att belysa de förändringar som ägt rum och som bi
dragit till utvecklingen. Med arkeologins hjälp kan vi beskriva 
förändringar i bosättningsmönster och landskapsutnyttjande. 
Tydligast har detta kommit till uttryck i studier av bebyggelser 
och gravplatser utifrån tillkomst, brukstid och ödeläggelse. Of
tast har funktionella förklaringar sökts till de iakttagna föränd
ringarna, och själva brukstiden har uppfattats som tämligen sta
tisk. Idag framstår detta som en alltför förenklad bild. Oavsett 
om det är ett föremål, en byggnad eller en bosättning kan funk
tions- och betydelseförändringar även ha skett under dess varak
tighet, utan att den fysiska gestaltningen har förändrats nämn
värt (se Larsson, denna volym). Bybildningen är ett aktuellt pro
blemområde där det inte räcker att konstatera en sammanflyttning 
av flera gårdar, utan andra (kollektiva) kriterier av funktionell 
och social karaktär måste även vara uppfyllda för att en by ska 
kunna definieras (Thomasson 2005; jfr Sporrong 1990). Detta 
kan jämföras med den ovan beskrivna relationen mellan urbani
sering och urbanism.

Förändringar sker på olika skalnivåer och det är genom sum
man av alla förändringar som nya sammanhang i landskapet for
mas. Arkeologer studerar likheter och skillnader, och utifrån ett 
landskapsperspektiv står det sociala rummet i fokus. Av betydel
se är att identifiera funktionella och symboliska betydelser samt 
strukturer i rummet. Detta förutsätter att den tidsliga (tempora
la) dimensionen är utredd. Genom dessa rumsliga och tidsliga 
analyser återskapas olika sammanhang eller kontexter i landska
pet. Växelspelet mellan helheten och dess delar utgör grunden för 
tolkningen, och det är utifrån dessa relationer som förståelse för 
olika situationer och strukturer kan nås. Detta hermeneutiska be
traktelsesätt innebär även att tolkningsprocessen utvecklas ge
nom en spiral av frågeställningar och svar, en process som aktive
rar betydelsen och sambanden mellan del och helhet (Hodder 
1991:121ff).

Genom mänskligt handlande har sammanhangen i landskapet 
reproducerats eller förändrats. Förändringar kan vara relaterade 
till olika strategier som tillämpats. Strategierna kan ha haft sin 
förankring i exempelvis ekonomiska, sociala eller politiska för
hållanden. Det kan ha handlat om odlingens eller bebyggelsens 
organisation. Hur har jordbruksmarken fördelats? Vad låg bak
om boendet tillsammans i byar? Sammanhangen kan vara olika 
beroende av vilka aspekter som studeras eller frågor som ställs. 
Betonas sammanhangen framträder landskapets temporala ka
raktär, vilket också omöjliggör ett linjärt betraktelsesätt på ut
vecklingen. Varje iakttagbart sammanhang är uppbyggt kring
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egna specifika referenser och relationer. Framför allt är det sällan 
fruktbart att retrospektivt söka referenser bakåt i tiden till olika 
företeelser. Skapandet av en stad behöver inte vara relaterat till de 
förutsättningar eller existerande verksamheter som fanns på just 
den platsen som staden lokaliserades till. Därmed inte sagt att 
platsen i sig inte har spelat en viktig roll.

Få städer har ett förflutet på platser med rötter i järnåldern. 
De äldsta städerna kan spåras tillbaka till slutet av 900-talet. Fle
ra av den yngre järnålderns centralplatser, som är kända, har va
rit lokaliserade till andra platser. Birka, Uppåkra, Slöinge och Jär- 
restad var platser där de centrala funktionerna plötsligt upphör
de. För Gamla Uppsala har situationen varit annorlunda. Den 
äldre centralorten blir biskopssäte senast 1140 och ärkebiskopssä
te 1164, vilket dock flyttas till nuvarande Uppsala på 1270-talet 
(Ferm 1986; jfr Vä i Skåne).

Sammanhangen i landskapet var även beroende av infrastruk
turen och kommunikationerna. Samspelet mellan platser och in
frastruktur har format ett skelett för landskapets gestaltning. När 
nya noder skapats eller gamla försvunnit har sammanhangen i 
landskapet förändrats. Etableringen av en kuststad under 1200- 
talet eller anläggandet av en järnväg under 1800-talet har innebu
rit nya förutsättningar. Kommunikationen i landskapet kan där
med ha tagit helt nya vägar och skapat nya samband.

ETT LÅNGT TIDSPERSPEKTIV
I den stadshistoriska forskningen var länge intresset främst riktat 
mot de medeltida städernas tillkomst och utveckling. Det var ur
banitetens framväxt som stod i fokus. Att se urbaniteten som en, 
av flera delar av samhällsutvecklingen i ett långt tidsperspektiv 
ägnades mycket litet utrymme. Forskningen koncentrerades kring 
de enskilda städernas historia, vilket avspeglades i de många 
stadshistoriska monografierna. I dessa avseenden uppvisar den 
svenska forskningen stora likheter med den internationella.

Urbaniseringen är en del av en process som ryms i landskapet. 
Både urbaniseringen och landskapet har förlopp med flera tidsdi
mensioner av sociala förändringar. Fernand Braudel har delat in 
den historiska föränderligheten i tre övergripande tidsflöden 
(Braudel 1980:3ff). Han talar om långa varaktigheter, vilka rela
terar till förhållandet mellan människa och omgivning i ett långt 
tidsperspektiv. På en mellannivå betraktas de ekonomiska, socia
la, ideologiska och politiska strukturernas förändringar. Det kor
ta tidsperspektivet grundas på de enskilda händelserna, vilka en
dast kan förstås mot bakgrund av de andra mer långsamma ryt
merna. Landskapets, och därmed urbanitetens, strukturer är 
därmed utsatta för förändring med olika tidsförlopp, och det är
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nödvändigt att ta hänsyn till samtliga, menar Braudel. Urbanise
ringen har varit beroende av flera olika parallella sociala proces
ser, som både samverkat och motverkat varandra under olika ske
den.

I ett landskapssammanhang är det främst de långa och mel- 
lanlånga varaktigheterna som kan avläsas. Det handlar om struk
turer som långsamt förändras, men även om konjunkturer med 
ett något högre förändringstempo. Konjunkturerna är ofta avläs
bara i vad som ovan beskrivs som sammanhang, medan den hö
gre tidsdimensionen grundar sig på andra förutsättningar.

Uppkomsten av städer och urbana orter har en mycket lång 
historia. I Skandinavien anses denna process ha pågått sedan den 
yngre järnåldern. Urbaniseringen har varit en aktiv del i den sam
hällsutveckling som ägt rum under de senaste drygt tusen åren. 
Även om den har haft olika karaktär under olika perioder har den 
varit giltig för såväl vikingatidens som dagens postmoderna sam
hälle. Ett gemensamt drag är den tid-rum-kontraktion av sociala 
aktiviteter som sker till dessa platser (Lilja 1990:206). En ofta 
hävdad förklaring är att detta i grunden har handlat om en eko
nomisk rationaliseringsprocess. I vilket fall har det handlat om en 
centralisering av människor, funktioner och aktiviteter till speci
fika platser.

Landskapsforskningen var länge uppbyggd kring agrarsam
hällets utveckling. Odlingen har haft stor betydelse för bebyggel
sens, och därmed befolkningens, omfattning och lokalisering. In
direkt har därmed den agrara utvecklingen på ett övergripande 
plan betraktats som högst betydelsefull för urbaniseringen uti
från en produktivitets- och befolkningsökning. Men städer och 
urbanitet har även skapats utan att dessa förutsättningar tycks ha 
existerat. Dessa tankegångar har utvecklats, framför allt inom 
järnåldersforskningen, genom att dra in statusrelaterade land
skapselement i diskussionen kring centralitet och centralområden 
(se exempelvis Becker 2005). Statusen kan vara relaterad till arke
ologiska fynd, konstruktioner och monument, men även till loka
lisering och ortnamn. Betydelsen av en strukturell kontinuitet in i 
äldsta medeltid har även understrukits (Fabech & Ringtved 
1995). Det ger emellertid en tämligen statisk bild av landskapet 
där relationer och samspelet mellan olika bebyggelser och mellan 
människor framträder dåligt.

Då landskapet är en mångfacetterad process som böljar fram 
och tillbaka går det inte att lägga ett linjärt eller evolutionistiskt 
perspektiv på densamma. Vågrörelsens toppar har inget direkt 
samband med varandra, och den efterföljande vågtoppen är ingen 
fortsättning på den föregående. 1200-talets kuststäder är ingen 
direkt utveckling av 700-talets emporier, utan båda företeelserna 
har uppkommit utifrån rådande specifika förutsättningar. Likaså
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har syftet med respektive utveckling inte varit att skapa emporier 
och städer, utan de har tillkommit som en del av respektive ut
veckling. Detta gäller i lika hög grad sambanden mellan de olika 
vågdalarna. En oreflekterad projicering bakåt i tiden med utgångs
punkt i exempelvis den medeltida staden blir därmed vansklig.

Ett långt tidsperspektiv har emellertid sina fördelar även om 
landskapsutvecklingen karakteriseras av föränderlighet. Varak
tigheterna i landskapet har haft olika längd då förändringarna 
har varit relaterade till olika tidsdimensionerZ-skalor. Genom att 
anlägga ett långt tidsperspektiv blir det därmed möjligt att stude
ra både föränderlighet och konstans samt hur de relaterat till var
andra. Landskapet är dessutom fullt av minnen som resulterat i 
ett otal återkopplingar till det förflutna (Bradley 1993, 2002; Oli
vier 1999; Jensen 2002). Genom arv och återanvändning av före
mål, platser och landskap har myter utvecklats, och skapandet av 
monument var ett sätt att tillhandahålla minnen för kommande 
generationer. Minnen i landskapet har varit ett sätt att samman
länka det förflutna med samtid och framtid.

STRUKTURELLA ELLER ORGANISATORISKA VARIATIONER
Landskapets komplexitet har gett upphov till en mängd olika sätt 
att organisera tillvaron. Relationerna har inte varit enkelriktade 
och statiska, och kan inte formuleras i en enda modell. Samban
den i landskapet har funnits mellan olika nivåer och i varierande 
skalor.

Ett hierarkiskt perspektiv har länge genomsyrat den bebyggelse
arkeologiska och bebyggelsehistoriska forskningen. Den ursprung
ligen geografiska centralplatsteorin anammades successivt av his
toriker och arkeologer. Teorin vilade på att det inom ett område 
finns givna, mätbara förutsättningar som har ett direkt samband 
med centralplatsutvecklingen. Centralplatsutvecklingen var där
med förutsägbar. Walter Christaller inleder sin bok om Sydtysk
lands centralorterZ-platser med frågan ”Gibt es Gesetze, die die 
Anzahl, Gröse und Verteilung der Städte bestimmen?”, vilken be
svaras jakande (Christaller 1933:11). Teorin byggde på en tydlig 
hierarkisk förståelse av landskapet, och det är framför allt denna 
syn som satt spår i den arkeologiska forskningen. Under lång tid 
dominerade studier av artefakter, i första hand sådana som kan 
förknippas med högre status. Efter hand, i takt med ett ökat be- 
byggelsearkeologiskt material, har bebyggelsens omfattning och 
utformning fått ett större genomslag. Tillämpningen av hierarkis
ka modeller förutsätter någon form av ordning, oftast då som cen
tral styrning eller överhöghet. Det finns emellertid minst två typer 
av hierarkier, dels den som har sin grund i olika skalnivåer och 
dels den som bygger på kontroll. Ofta sammanblandas dessa båda
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typer, såväl inom bebyggelsearkeologin som inom andra discipli
ner. Skalhierarkier uppfattas rutinmässigt som kontrollhierarkier, 
och kan därmed leda till feltolkningar av orsakssammanhangen 
(Crumley 1995:2).

Relationerna mellan olika enheter behöver dock inte vara ran
kade sinsemellan eller ingå i ett överordnat system. Dynamiken 
och flexibiliteten i landskapet har genererat ständiga förändring
ar av maktrelationer och utvecklingen av nya strategier. Som ett 
alternativ till centralplatsmodellen inom bebyggelsearkeologin in
troducerade Carole L. Crumley 1979 begreppet heterarki (Crum
ley 1979). Heterarki kan definieras som elements relation till var
andra när de är orankade eller när de har en potential för att ran
kas på ett antal olika sätt (Crumley 1995). Makt kan exempelvis 
existera i ett tillstånd av jämvikt. Hierarki och heterarki utesluter 
inte varandra, utan ofta finns det påtagliga samband. Heterarkis- 
ka relationer som existerar utifrån en skalnivå eller dimension 
kan vara hierarkiska utifrån en annan.

Centralplatsteorin med sina centripetala relationer omfattar 
inte samtliga orter med central betydelse. Flera orter har emeller
tid haft en betydelse som inte i första hand var knutna till ett ”om
land”, utan de har varit orienterade mot en större omvärld. Dessa 
orter har ingått i ett nätverkssystem som i många stycken tycks 
frikopplade från regionalt uppbyggda strukturer (se Hohenberg 
& Lees 1995:47ff). Skillnaden mellan centralplatssystemet och 
nätverkssystemet är svår att renodla eftersom systemen har inter- 
agerat. En endogen centralort kan efter hand erhålla vissa nät- 
verksfunktioner och en exogen nätverksort har knappast existerat 
helt oberoende det närliggande området.

URBANITETEN UTANFÖR STÄDERNA
I ett landskapsperspektiv är det viktigt att förhålla sig till urbani
tetens tudelade karaktär. Urbaniteten har dels ingått som en del 
av en pågående samhällsutveckling, och dels kan den beskrivas 
som ett tillstånd utifrån levnadsmönster. Det senare har uppstått 
som en följd av den utdragna urbaniseringsprocessen. Därmed är 
det uppenbart att urbaniteten även har fått nedslag av varierande 
omfattning i landskapet utanför de formella städerna. Handels
platser, borgar och hamnar är exempel på platser med centrala 
funktioner som bör tas med i en urbanitetsdiskussion (Andersson 
2003:316). De formella städerna har tillkommit genom en över
gripande styrning utifrån bestämda val och strategier. Städernas 
privilegier har utfärdats av kungamakten, men sådana är först 
kända från 1200-talet (Andrén 1985:24; Andersson 1990). En 
fiskal avgränsning av städerna har emellertid existerat tidigare, 
då en speciell tomtskatt finns omtalad för danskt område redan i
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slutet av 1000-talet. Städer har betraktats som städer då de ingått 
i någon form av ett strategiskt nätverk, i dessa fall utifrån ett ad
ministrativt betraktelsesätt. Den styrda nätverksmodellen kan be
traktas som en kontrast till centralplatsmodellen, vilka framhäver 
urbaniseringens definierade respektive praktiska sidor (se Lars
son, denna volym). Olika typer av definierade nätverk har existe
rat vid olika tider, och städer kan ha ingått i flera nätverkssam
manhang.

Håller vi oss utanför de formella städerna för att söka den ode
finierade urbaniteten finns ett antal kända platser att tillgå. Ett 
tydligt exempel är Motala vid Vätterns utlopp i Motala ström. 
Mot bakgrund av namnet och kända fornlämningar har platsen 
sannolikt varit av central betydelse redan under järnåldern (Lin
deblad 2002). Från 1200-talet och framåt finns tydliga indikatio
ner på att centrala funktioner och en viss särställning har präglat 
platsen. Omfattande verksamheter knutna till smide, fiske och 
vattenkraft har kunnat beläggas, och flera av ortens tomter har 
bebotts av professionella hantverkare. Men det dröjer ända fram 
till 1800-talet innan orten blir stad i formell mening.

För Motala diskuteras även klostrens direkta och indirekta 
påverkan på urbaniseringen (Lindeblad 2002:89ff). Detta är ett 
område som inte närmare studerats i Sverige. De senare tiggar- 
konventen har varit en tydlig aktör genom deras placering i stä
derna, men de tidiga klostrens roll är oklar, då de ofta var lokali
serade till landsbygden. I ett nordvästeuropeiskt perspektiv har 
klostren spelat en stor roll för marknader och handelsaktiviteter 
(se exempelvis Klackenberg 1984). Flera städer i Sverige har ock
så varit avhängiga klostrens existens, som i Vadstena eller i Tom- 
marp, varför reformationen medförde en minskad urbanitet, i 
varje fall på ytan.

Urbana inslag av mer säsongsmässighet eller reglerade till tids
begränsade terminer har varit ett inslag i landskapet. Marknader 
har hållits utanför städerna på landsbygden både under förhisto
risk och historisk tid och i vissa fall lever de vidare än idag. Mark
naderna har varit tydliga mötesplatser för människor, varor och 
idéer. Handel och hantverk har ofta setts som ett incitament till 
stadsbildningar, vilket kommer till tydligt uttryck i städerna med 
namn som slutar på köping. Arkeologiskt är emellertid dessa läm
ningar svårfångade, och några tydliga fysiska spår av tidig handel 
har ännu inte framkommit på dessa platser. En ofta framförd tan
ke är att handelsaktiviteterna har försiggått någonstans i stadens 
närhet och flyttats in till denna. Att marknader flyttats in till de 
formella städerna till följd av regleringar är känt, men att det va
rit en enkel och okomplicerad överföring kan ifrågasättas. Var 
fanns exempelvis ursprunget till Distingen i Uppsala?
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URBANITET OCH ORTNAMN
De skandinaviska ortnamnens betydelse för landskapets organisa
tion och platsers administrativa, ekonomiska och ideologiska bety
delse har på senare tid på ett tydligare sätt dragits in i den arkeolo
giska diskussionen (Hellberg 1979; Brink 1996; 1999). I ett sådant 
landskapssammanhang har den historiska ortnamnsforskningen 
främst intresserat sig för namnmiljöer från den yngre järnåldern 
och den tidiga medeltiden. Tillhörighet, centralitet och territoriali- 
tet har varit aspekter som fått ett stort utrymme. En tydlig regional 
variation är utmärkande med för regionen särpräglade namntyper. 
Inom forskningen avtar intresset ju längre fram i tiden vi kommer, 
vilket hänger samman med att den historiska informationen uti
från namnen är mer begränsad, både i sig och i relation till övriga 
källor. Många äldre ortnamn har bevarats fram till idag. Järnål
derns ortnamn är fortfarande ett påtagligt inslag i landskapet, 
trots att många orter har försvunnit eller ändrat namn av olika an
ledningar. Betydelseförändringar av namnen innebär att de enbart 
kan betraktas som en historisk källa för den tid de tillkom i.

Städernas ortnamn har inte studerats i någon större omfatt
ning utifrån mer övergripande perspektiv. Även studier av namn- 
givningen inom städerna har varit begränsad. Namnen på de for
mella städerna, som grupp betraktat, bildar en heterogen samling 
av namntyper. Även över tid har variationen varit stor. Utifrån or
ternas speciella status och betydelse kan en avvikande namngiv- 
ning förväntas. Bakom namnet Landskrona döljer sig exempelvis 
stora förväntningar hos namngivaren. Under stadens äldsta tid, 
1400-talets början, nämns även staden vid två enskilda tillfällen 
med alternativa namn, Hwaldynbec, Erichshavn (Erici portus) 
och Ericbstadb, vilka ger information om stadens funktion och 
grundläggare (Hallberg 1973:150f; Andrén 1985:163). Proble
matiken kring Landskrona får ett större tidsdjup om äldre platser 
som ledungshamnen Landora och kungalevet (kungsgården) Säby 
ses i detta sammanhang. Lokaliseringen av Landora antas vara 
identisk med Landskrona, och staden har anlagts på marker till
hörande Södra Säby. Till namnkomplexet hör även kungsgården 
Erikstorp nämnd under senare delen av 1400-talet. Den ambiva
lenta namngivningen av Landskrona ger en provkarta på olika 
sätt att knyta namnet till platsen. Namnen har ofta relaterats till 
natur, topografi, funktion, grundare samt intention.

Men flera städer, framför allt de äldsta, uppvisar ett namn
skick som ansluter till det som förknippas med landsbygden och 
det rurala. Stadsnamn som kan kopplas till en uttalad agrar kon
text är emellertid få. Järnålderns äldre namntyper med stor sprid
ning i det äldre odlingslandskapet har inte fått något större ge
nomslag vid namngivningen av städerna. Men när de förekommer
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kan de oftast ge information om städernas utveckling i relation till 
sin omgivning. Skänninge och Malmö är två namn som antyder 
ett samband med ett äldre agrart bylandskap. Genom namnen 
återkopplar städerna till ett äldre landskap. Ändeisen -inge i Skän
ninge är en inbyggarbenämning, och i det här fallet på de männis
kor som bodde vid Skenaån. Namnet har en tydlig lokal tradition. 
De senare årens arkeologiska undersökningar i Skänninge och 
forskningen kring platsens sammanhang i landskapet har visat på 
ett tydligt samband med det omgivande landskapet (Berg, denna 
volym). Ortnamnet Malmö är ursprungligen sammansatt av malm 
och hög, där hög refererar till en eller flera äldre gravhögar. För 
Malmös del kan även ett samband skönjas med närområdet under 
stadens äldsta tid (Anglert 2006a). Initiativen till de båda urbana 
miljöernas framväxt måste ses i en landskapskontext där områdets 
jordägare spelat en avgörande roll. Och uppenbarligen har det inte 
funnits någon anledning att ändra namnet på platserna, varken 
när platserna ändrade status eller vid något annat tillfälle. Urbani
seringsprocessen har alltså tagit sin början i de rurala samman
hangen.

Anmärkningsvärd är förekomsten av ett torpnamn bland de 
medeltida städerna. Tommarp [-arp är en form av -torp) i Skåne 
tillhörde de äldsta städerna. Staden i sig tycks inte ha haft någon 
större livskraft, och vid reformationen när premonstratenserklos- 
tret ödelädes försvann ett viktigt incitament, varför stadsprivile- 
gierna drogs in. Med största sannolikhet är namngivningen av 
platsen samtida med de äldsta arkeologiska spåren av bebyggelse 
(Anglert 2003:138). Namnet på staden är anmärkningsvärt med 
tanke på den nedsättande eller pejorativa betydelse ordet torp 
hade under senmedeltid och framåt (se Anglert 2006b). Under ett 
tidigt skede tycks dock torpnamnen ha spelat en aktiv roll i land
skapet, vilket understryker ortnamnens föränderliga betydelsein
nehåll.

Namn som Lund, Visby, Uppsala, Vä och Torshälla kan san
nolikt förknippas med en äldre, kultisk eller sakralt handlings
landskap. Sambanden mellan plats och kult är oftast oklara. Ett 
rumsligt samband med äldre betydande fornlämningsmiljöer kan 
dock konstateras. För Uppsala är även namnkopplingen tydlig till 
Gamla Uppsala. Nuvarande Uppsala stad hette ursprungligen 
Östra Aros och det var först under 1200-talets slutskede som sta
den ändrade namnet till Uppsala (Ferm 1986). Jämförbar med 
denna grupp av urbaniserade orter är även enstaka äldre städer 
med en namnkoppling till äldre administrativa indelningar, ex
empelvis Sigtuna.

En speciell namngrupp som framför allt kan förknippas med 
städer är de som innehåller namnledet köping. I det medeltida 
Sverige var det nio städer som fick namn av denna typ. Under
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1200- och 1300-talet anses samtliga ha fått stadskaraktär eller 
stadsprivilegier. Flera av städerna har dock haft en äldre bebyggel
se och i många fall tolkas staden ha föregåtts av en marknads- eller 
handelsplats. Det är i första hand ortnamnet och det kommunika- 
tiva läget som anses indikera handelsfunktionen. Tolkningar av 
detta slag tyder på ett teleologiskt synsätt där funktionella, kausa- 
la sammanhang förutsätts. Namnen förutsätts vara äldre än stä
derna, vilket inte är givet. Den danska staden Sakskøbing förefaller 
ha fått sitt namn i samband med en urbanisering under 1200-talet 
av den äldre kungsgården Sakstborp (Andrén 1985:174). Att tids- 
fästa benämningarna är ett problem, liksom att arkeologiskt beläg
ga handelsaktiviteterna i eller i närheten av orterna. Centralorten/ 
handelsplatsen Köping(svik) på Öland ger emellertid en möjlig in
gång i problematiken (Blomkvist 1979; Anglert 2001:505f). Områ
det kring platsen framstår som ett betydande centralområde under 
1000- och 1100-talet, varefter det mister sin betydelse. Under 1200- 
talet skedde en markant rumslig förändring genom etableringen av 
Borg utanför Borgholm och Kalmar (Blomkvist 1979).

Benämningen Köping som områdesbetecknande förstärks av 
förhållandena i södra Sverige. Bengt Söderberg har senast be
handlat skånelandskapens köping(e)orter och menar att de bör 
uppfattas som centralområden (Söderberg 2000:261ff). Han be
tonar variation och föränderlighet i ett långtidsperspektiv, men 
understryker sambandet med en ”kungamakt” under 1000- och 
1100-talet. Däremot nedtonas det direkta sambandet med de 
medeltida städerna, och att betrakta Köpingeområdena som före
gångare till städerna kan vara missvisande.

Benämningen köping kan även ha haft karaktären av att un
der en period kategorisera en bestämd typ av platser eller bebyg
gelser. Detta får väl anses som giltigt för flera namntyper. Ett tyd
ligt exempel är den äldsta skrivningen för staden Köping - Lagh- 
lysakypung. Tolkningen av namnet är oklar, men oavsett detta 
måste platsen betraktas som en av flera ingående i en grupp som 
karakteriserats som ”köpingar”. Ett annat exempel är Falköping 
där namnet kan översättas med Falans (Falbygdens) köping, det 
vill säga köpingen för ett område. Frågan är om bestämningarna 
ska tolkas som primära eller sekundära.

Betydelsen av ortnamn i relation till urbaniseringen i ett land- 
skapssammanhang ligger framför allt i ett tvärvetenskapligt per
spektiv. Kombination med andra källmaterial kan skapa en för
ståelse för landskapets utveckling och de rumsliga strategier som 
ligger bakom. Svårigheten ligger i att kunna knyta ett namn till 
ett specifikt skede i platsens utveckling. Namngivning av städer 
kan vara relaterad till det förflutna, till en samtida strategi eller ha 
varit framåtblickande. Samtiden har naturligtvis varit utgångs
punkten varifrån man antingen blickat bakåt eller framåt. Flera
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äldre stadsnamn pekar bakåt, men från senmedeltid och framåt, 
inte minst 1600-talets fästningsstäder, har städernas namn skapat 
en vision om platsens framtid och manifesterat enskilda grund- 
läggare. För det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets namngiv- 
ning av städer i samband med industrialiseringen och järnvägsut- 
byggnaden tycks den lokala historien åter spelat en betydande 
roll. Städer som Eslöv och Mjölby har övertagit namnen på de 
byar som funnits på platsen, och några uttalade framtidsvisioner 
har man inte velat förmedla.

STRATEGIER I ETT LANDSKAPSSAMMANHANG
Landskapet har varit en arena där enskilda eller grupper av män
niskor har tillämpat olika strategier både för att reproducera och 
förändra existerande förhållanden. Detta har gällt på samtliga 
plan och nivåer i samhället, såväl ekonomiskt som socialt och kul
turellt. Människors handlingsmönster har på olika sätt avsatt 
spår i landskapet, mer eller mindre avläsbara. Vardagslivets hand
lingar tas många gånger för självklara och ses framför allt i ter
mer av reproduktion och stabilisering av rådande förhållanden. 
Förändringarna har ett långsamt förlopp och är relaterade till för
väntningar och omgivningens föränderlighet.

Ett viktigt kriterium för urbanisering är sammanflyttning av 
människor med en förtätad bebyggelse som resultat. Att bo till
sammans i byar och städer var ett tydligt uttryck i landskapet för 
denna process. By bildningen har under senare år sammankopplats 
med urbaniseringen (Schmidt Sabo 2001:82ff). Uppkomsten av de 
agglomerade bebyggelserna som ledde fram till byarna har disku
terats flitigt och någon entydig förklaring till processen har inte 
presenterats. Bybildningen har varit komplex och påverkats av en 
mängd faktorer. Skillnader mellan olika områden vad gäller byar
nas antal och storlek har ofta förklarats med olikartade agrara 
förutsättningar. Alternativa förklaringar betonade, redan tidigt, i 
högre grad olikartade sociala förutsättningar (se exempelvis Dahl 
1942:10ff). Hur kan vi förstå skillnaden mellan områden med få 
stora byar och områden med många små byar? De, enligt ort- 
namnsforskningen, äldsta byarna förefaller generellt ha blivit de 
största byarna. I andra områden har en ensamgårdsbebyggelse do
minerat, ofta med flera brukare knutna till samma gård. Detta 
kan inte enbart förklaras utifrån topografiska förutsättningar, 
även om merparten av ensamgårdar har legat i skogsbygden.

En social strategi kan vara att bygga vidare på äldre struktu
rer i landskapet. Varje ny generation påverkades av de spår före
gångarna lämnade i landskapet. Vardagslivets begriplighet var 
förankrat i minnen som förmedlades av människor, föremål, be
byggelse, monument och andra landskapselement (Bradley 2002).
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De olika elementen kunde återanvändas både aktivt och passivt. 
Betydelseinnehållet kunde förändras både med eller utan några 
strukturella förändringar. Å andra sidan kunde förändringar vara 
mera drastiska, vilka drivna till sin spets innebar förstörelse. Möj
ligheterna att avläsa förändringar kan därmed variera beroende 
på om det är form eller innehåll som förändrats.

Territorialiseringen av landskapet var ett viktigt inslag i sam
hällsomvandlingen. Denna var ett resultat av att tillgången och 
ägandet av jord blev allt viktigare. Detta var en process där terri
torier successivt ersatte personliga relationer (Lindkvist 1988; 
Anglert 1995: 99ff). När denna process påbörjades är svårare att 
säga, men anses hänga samman med graden av komplexitet i sam
hället (Clark 1996: 38ff; Ericsson 2005). Relationen mellan den 
sociala och den definierade rumsliga organisationen har ofta va
rit komplicerad, och har många gånger gett upphov till överlap
pande strukturer. Den sociala organisationen behöver inte ha haft 
strikt definierade gränser, utan kan ha varit mer eller mindre lös
liga i konturen. Välavgränsade bygder kan exempelvis vara delade 
av häradsgränser och byar kan vara delade mellan två socknar. 
Territoriella gränser har funnits under den senare delen av järnål
dern, vilket framgår av äldre gränsmarkeringar. Gränserna kan 
emellertid ha haft olika funktioner och dragits utifrån varierande 
syften. En tydligt fragmenterad territoriell struktur kan tidigast 
avläsas under högmedeltid. Det gäller såväl socknen med sina ti
ondegivare som byn med sina gårdar och markland. Under denna 
tid blev även städerna definierade. De äldsta städerna tycks ha va
rit mera diffusa i konturen, då områden kring städerna exempel
vis har haft sin sockenkyrka i staden (Andrén 1985:36ff). För 
Lund har denna struktur fortlevt genom medeltiden trots genom
gripande samhällsförändringar, vilket visar på en tröghet och 
ovilja att i detta fall förändra de invanda religiösa handlingarna.

MALMÖ OCH LANDSKAPET - ETT EXEMPEL
Dagens Malmö har en vidsträckt bebyggelse som vuxit fram se
dan staden skapades på 1200-talet. Under den äldsta tiden har 
staden haft en tydlig begränsning och rummet har varit definie
rat. Speciella privilegier för invånarna utfärdades och de som de
finierade sig som de riktiga stadsborna blev borgare, en stadselit, 
som endast utgjorde en del av stadens befolkning. För dessa blev 
staden en representation, och de behövde inte vara fysiskt närva
rande. Staden rymde dock en mängd grupper av människor.

Konturerna av staden kan idag tyckas oskarpa och övergången 
mellan stad och landsbygd otydlig. Köpenskap och kommunikation 
har under senare tid förlagts till detta gränsområde, så kallade edge 
cities. Stora köpcentra samt produktions- och distributionscentra
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har lokaliserats intill ringvägar, vilka kan sägas utgöra stadens 
barriärer idag. Oresundsbron har naturligtvis fungerat som en 
katalysator i den senaste utvecklingen. Men trots dessa barriärer 
tycks interaktionen mellan staden och landet öka, och det är just 
i gränslandet som kontaktytorna är som störst. Judiciellt är sta
den heller inte längre skild från omgivningen genom privilegier.

Malmös långa utveckling har successivt lagt ett äldre landskap 
under sig. Spåren ökar proportionerligt med avståndet från staden. 
Ett äldre bylandskap framträder i källorna och i stadens ytterområ
den är detta belagt genom jordeböcker och äldre lantmäterihand- 
lingar. De medeltida kyrkorna ligger fortfarande insprängda i det 
moderna stadslandskapet. Omfattande arkeologiska undersök
ningar har i hög grad visat på detta landskaps karaktär och visat 
på en bebyggelsehistoria som sträcker sig tillbaka till äldsta stenål
der. Landskapets utveckling kring Malmö har varit en process 
som genomsyrats av både förändring och tradition. Förändringar
na har varit omfattande och betydelseinskrivningen i landskapet 
har omvandlats. Nya sammanhang skapas där etablerade platser 
får ett nytt innehåll. Att tillämpa ett tillbakaprojicerande perspek
tiv i alltför hög grad kan därmed leda fel. I det landskap som före
gick staden Malmö var inte själva staden en vision eller ett mål, 
utan staden var en följd av en större samhällsomvandling, alltså en 
aktiv del i processen (se Anglert m fl 2006).

I Malmöområdet har järnåldersbebyggelsen haft en tydlig lo
kalisering till det kustnära inlandet och backlandskapet (Björhem 
2003:169ff). Troligen har en kärnbygd funnits vid Skrävlinge 
(Västra och Östra). Skrävlinge är ett inbyggarnamn och har för
modligen representerat en större grupp människor, Skravlingar. 
Tillsammans med ett antal byar med namn som slutar på -hög (- 
ie) har de format ett järnålderslandskap. Namnelementet hög an
ses syfta på gravhög, och i området finns gott om gravhögar, mes
tadels från bronsåldern. Detta visar på en tydlig strategi där före
ställningsvärlden (kosmos) var uppbyggd kring återkopplingar till 
ett äldre landskap och en förfäderskult. Detta understryker min
nenas betydelse i sammanhanget (Bradley 2002).

Omkring 1000 (slutet av 900-talet) sker en allmän genomgri
pande förändring av hela samhället, inte bara i Malmöområdet 
(Anglert m fl 2006). Omkring Malmö avspeglades detta bland an
nat i bebyggelsenamn med ändeisen -torp och skapandet av en 
centralplats i Oxie (Anglert 2006a). Torpnamnen och det centralt 
placerade Oxie grupperar sig i en sfär kring den äldre, troliga kärn- 
bygden i Skrävlinge (fig. 5.1). Inom ortnamnsforskningen dateras 
de tidigaste torpnamnen till 900- och 1000-talet (se exempelvis 
Lerche Nielsen 2001; 2003). Arkeologiska undersökningar har 
gjorts i flera byar med torpnamn i Malmöområdet och resultaten 
pekar på antingen en nyetablering eller en reglering av bebyggelsen
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omkring 1000.1 exempelvis Lockarp har en äldre bebyggelse om
strukturerats radikalt mellan slutet av 900-talet och 1050 (Ifver- 
son &C Heimer 2005). En storgård etablerades vid denna tid och 
gårdens position och ställning stärktes fram till mitten av 1100- 
talet. Gårdens organisation uppvisar stora likheter med hur går
darna gestaltades på de danska ringborgarna. Arkeologiska un
dersökningar i Oxie har visat på att en omfattande, specialiserad 
och flerfunktionell bebyggelse har etablerats på kort tid under 
första halvan av 1000-talet (Jönsson & Brorsson 2003). Oxie till
hörde de tidiga ”kungliga” förvaltningsgårdarna som gick under 
benämningen k unga lev. Till platsen var även det lokala tinget 
knutet, och genom att häradet fick namn efter orten har den även 
fungerat som häradscentrum. I de äldsta skriftliga omnämnanden 
från 1100-talet betecknas Oxie som villa, en term som förekom
mer i urbaniseringsdiskussionen, men vars innebörd är oklar (An
dersson 1971:25ff). Oxie framstår alltså som en tydlig central
plats med flera urbana drag. Platsen har varit en betydelsefull fak
tor i den genomgripande samhällsomvandlingen där urbaniseringen 
utgjorde en del. Tillsammans med torpbyarna ingick Oxie i en 
strategi som påtagligt omvandlade landskapet. En aktiv del i den
na process var tillkomsten av ortnamn med ändeisen -torp (-arp, 
-rup). En stor andel av dessa torpbyar har haft storgårdar/huvud
gårdar, i varje fall längre fram under medeltiden, och utav dem 
blev flera även kyrkbyar och sockencentrum. Detta betyder att 
den nedsättande (pejorativa) beskrivningen som i allmänhet för
knippas med torpbenämningen inte har varit giltig för den äldsta 
perioden. Samtidigt är det viktigt att skilja mellan torp som namn
typ och som bebyggelsetyp.

Skapandet av staden Malmö innebar en tydligt ändrad strate
gi (Anglert 2006a). Tidigare hade inte kusten haft någon större 
betydelse för områdets utveckling. De äldre, viktiga kommunika
tionerna hade gått ett stycke in i landet. Malmö har ursprungli
gen varit benämningen på en by, som ingått i det agrara samman
hanget kring Skrävlingebygden. Var exakt byn legat är oklart, 
men den har vid någon tidpunkt delats på två enheter, Övre och 
Nedre Malmö. Det Nedre Malmö låg vid kusten och det var här 
staden etablerades. På platsen har ett säsongsmässigt fiske och 
marknad bedrivits under senare delen av 1100-talet, men det är 
först under senare halvan av 1200-talet som platsen får karaktär 
av stad. Och det är först nu som den danske kungen framträder 
som aktör i stadens utveckling. Dennes roll blir allt tydligare un
der senmedeltiden, varvid staden avgränsas både fysiskt, adminis
trativt och juridiskt i relation till landsbygden. De äldsta säsongs
mässiga aktiviteterna förefaller inte ha varit strikt reglerade och 
bör därmed betraktas utifrån ett alternativt perspektiv. Eftersom 
verksamheterna i samband med sillfisket var koncentrerade till en
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period på hösten har det varit viktigt att effektivisera och koncen
trera omhändertagandet, förädlingen och distributionen av sillen 
till ett begränsat antal platser. Landsbygdens aristokrati har sanno
likt varit viktiga aktörer i detta skede. Fisket och marknaden kan 
mycket väl ha varit en kollektiv strategi, vilken i hög grad grundats 
på en sanktionerad maktställning. De tidigaste urbana inslagen 
har därmed kommit till uttryck på landsbygden. Det för städerna 
typiska byggnadsmaterialet tegel tycks exempelvis först ha kommit 
till användning i några av kyrkorna och storgårdarna på landsbyg
den kring Malmö. Drivkraften bakom urbaniseringen har alltså till 
stor del legat utanför det till synes urbaniserade, där även intressen 
från sjösidan och kontinenten har haft ett stort inflytande.

En betraktelse av dagens Malmö visar att pendeln har slagit 
tillbaka. Omvandlingen från industristad till kunskapssamhälle 
har under senare år varit en tydlig, uttalad strategi. Den successiva 
omvandlingen har även lett till en öppnare urbanitet där gränsen

Figur 5.1. Torpnamnen 
och det centralt place
rade Oxie grupperar 
sig i en sfär kring den 
äldre, troliga kärn- 
bygden i Skrävlinge 
strax öster om Malmö. 
Efter Anglert 2006a.
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mellan stad och land blir diffus. Den senare medeltidens strikt de
finierade stad har emellertid genomgått flera stadier däremellan. 
Övergången till svensk överhöghet innebar att staden befästes 
starkt och sedan blev en viktig stapelstad med hamn. Någon rik
tig hamn hade inte Malmö förrän i slutet av 1700-talet. Under 
1900-talet framstår Malmö som en typisk industristad. Malmös 
utveckling har därmed varit långt ifrån linjär och inte präglad av 
evolutionism. Utvecklingen har formats av olika strategier utan 
något direkt samband. De har både varit lokalt förankrade och 
ingått i en större samhällsomvandling.

URBANITETEN - EN DEL AV OCH ETT 
RESULTAT AV SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Stor betydelse har tillskrivits staden som motor och drivkraft i 
samhällsutvecklingen. Staden framställs som en smältdegel ge
nom koncentrationen av människor, makt, ekonomi och kultur 
(jfr Mumford 1972). Städerna ansågs även vara noderna för utby
te och kommunikation. Livet i städerna har även gett upphov till 
en speciell livsform, urbanismen. Ur ett modernt och nutida per
spektiv tycks detta stämma, men till stora delar genomsyrar urba
nismen idag även livet långt utanför städerna. Samtidigt är de till
fälliga vistelserna i staden många och omfattande, inte minst ge
nom arbetspendling (se exempelvis Germundsson & Schlyter 
1999:107). Stor andel av befolkningen har därmed ett tydligt för
hållande till staden, inte minst i Sverige där bilismens intåg och 
ökade kommunikationsmöjligheter även har dämpat inflyttning
en till städerna. I andra delar av världen är urbaniseringen fortfa
rande mycket omfattande, vilket sammanfaller med en mycket 
kraftig befolkningsökning. Urbaniseringens enorma omfattning 
under modern tid var i hög grad avhängig industrialiseringen. Ge
nerellt sett hade denna en tydlig koppling till städerna. I Sverige 
ägde den tidigaste industrialiseringen emellertid till stor del rum 
utanför städerna. En urbanisering tog inte fart förrän vid slutet av 
1800-talet. Den största ökningen har skett efter det andra världs
kriget, då städernas arealer expanderade kraftigt genom en om
fattande förortsbebyggelse. Ur flera aspekter är inte städerna läng
re en del av ett administrativt område, städerna är snarare en del 
av de ekonomiska sfärerna. För landsbygdens människor levde 
dock den egna ”stan” kvar länge.

I ett historiskt perspektiv har en mycket liten andel av befolk
ningen bott i städer eller urbaniserade orter. De människor som 
bodde utanför städernas närmsta omgivning kan förmodas ha 
haft få direkta kontakter med stadslivet. För stora delar av be
folkningen har städerna spelat en liten roll i vardagen. Eller har de 
inte det?

259



De första urbaniserade orterna, med Birka som den mest utveck
lade, kan uppfattas som solitärer i landskapet. Deras roll som 
aristokratiska residens, handelsplatser och kultcentrum i relation 
till landskapet är oklar. Trots ökade arkeologiska insatser kvar
står många frågor att belysa, inte minst platsernas betydelse i ett 
landskapssammanhang. En dramatisk förändring sker dock om
kring år 1000, då samtliga dessa platser överges eller mister sin 
betydelse. Detta innebar att andra platser betonades istället eller 
skapades. De nya platserna fick emellertid en annan karaktär. Sig
tuna grundläggs ungefär samtidigt med att Birka försvinner, och 
en del forskare har det hävdat att det varit en regelrätt flyttning. I 
likhet med andra forskare är det rimligare att framhäva diskonti
nuiteten. Det äldsta Sigtuna saknade exempelvis det tydliga dra
get av garnison och det omfattande hantverk som utmärkte Birka 
(Clarke & Ambrosiani 1993; Olausson 2001; Ros 2001:109ff; 
Tesch 2001).

Flera av medeltidens äldsta centralorter och städer, som ska
pades under slutet av 900-talet och på 1000-talet, karakterisera
des av en öppenhet mot det omgivande landskapet (Andrén 
1985:71ff). Kontakten med det agrara landskapet var tydlig, och 
flera centralorter låg i anslutning till jordbruksbygderna. Avgräns- 
ningarna mot landsbygden ökade dock efterhand, vilket förmod
ligen hade ett samband med en ökad kunglig överhöghetsrätt. 
Handeln var inledningsvis av underordnad betydelse. Under 
1200-talet skedde dock en förändring genom att städerna reglera
des och avgränsades gentemot landsbygden. De formella städerna 
kom i varierande grad att skiljas från det övriga samhället. Fram
växten och förtydligandet av ett stadspatriciat med ett politiskt 
inflytande under senmedeltid medförde att städerna även kom att 
påverka det omgivande landskapet. Anders Andrén har beskrivit 
detta som en ”successiv frigörelse, från avgränsning över inre 
självstyre till yttre inflytande” (Andrén 1985:124). En koncentra
tion av urbaniseringen till viktigare områden skedde under sen
medeltiden, och stora satsningar gjordes på ett begränsat antal 
städer (Andrén 1989:598ff). På landsbygden skedde en motsva
rande koncentration av jordägandet, framför allt under 1400-ta- 
let (Berg 2003:28). Den äldre huvudgårdsdriften bestående av 
mindre samlade egendomar förändrades, och stora godssamling
ar, som Arvid Trolles, med en geografisk spridning skapades 
(Hansson 2001:48f). De stora jordägarna var en liten grupp som 
hade en stor makt i samhället. Samma tendenser till koncentra
tion kom alltså till uttryck i städerna och på landsbygden, vilket 
så småningom ledde fram till en omfattande konflikt. Frågan är 
om förhållandet mellan urbaniseringen och storgodsdriften en
dast kan ses som en maktkamp mellan två inflytelserika grupper 
i samhället? Konflikten, tillsammans med reformationen, ledde
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till ett nederlag för städerna och landskapet omorganiserades uti
från en ekonomiskt och politiskt stärkt adel. Detta medförde ett 
tydligt hrott i städernas utveckling.

En radikal förändring av samhället skedde under de följande 
århundradena genom utvecklingen av den administrativa staten. I 
denna ekonomiska och politiska utveckling spelade städerna en 
viktig roll, vilket avspeglades i den urbana strategin och utform
ningen av städerna (Ahlberg 2005:49ff). Detta innebar att nya 
städer grundades och att flera äldre omlokaliserades i landskapet. 
Flera nygrundningar ägde rum i områden som låg utanför de tra
ditionellt agrara landskapen. I områden dominerade av bergsbruk 
grundades exempelvis flera städer. Stormaktstidens slut i Sverige 
innebar en allmän nedgång för urbaniseringen och det dröjde 
fram till industrialiseringen innan urbaniseringen åter tog fart. 
Den borgerliga frigörelsen som avbröts vid medeltidens slut kom 
därmed att återupptas.

Stadens roll i samhällsutvecklingen har varit föränderlig över 
tid. De formella städerna har emellertid inte representerat den to
tala bilden av urbaniteten. Vad som i allmänhet betraktas som ur
bana funktioner och aktiviteter har även varit lokaliserade till 
platser utanför de definierade stadsrummen. Handel, hantverk 
och marknader har förekommit på landsbygden. Å andra sidan 
har jordbruket varit en viktig del av stadens näringar, varför det 
många gånger kan vara svårt att se staden och landsbygden som 
varandras motsats (se Lindström, denna volym). Städerna har in- 
teragerat med landsbygden, eller rättare sagt varit en del av land
skapet.

Vad hände under 1700-talet, präglat av en tillbakagång efter 
stormaktstiden, när många mindre städer miste sina stadsprivile- 
gier? Kunde den urbana identiteten upprätthållas? Claes West- 
lings undersökningar av det skriftliga källmaterialet i Skänninge 
och Vadstena har visat på att många utövare av de traditionella 
urbana verksamheterna fortsatte att verka i städerna efter att de 
anses ha förlorat stora delar av sin urbana karaktär (Westling 
2002; jfr Lindström, denna volym). Här borde arkeologin ha sto
ra möjligheter att ge perspektiv på både det urbana och det rura
la. Idag saknas dock ett användbart arkeologiskt källmaterial 
från periodens städer, något som även gäller landsbygden.
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ennä artikel behandlar uppkomsten av städer under 
äldre medeltiden. Med utgångspunkt i ett generellt 
resonemang om städernas uppkomst presenteras någ
ra fallstudier från östra Mellansverige. Avsikten är 

att genom de tre fallstudierna visa på möjligheten till en annan 
syn på städernas framväxt och lyfta fram ett alternativ till den 
gängse synen på städernas uppkomst under äldre medeltiden.

Lyfter vi i blicken från mikronivån och stadsområdena och 
jämför lokaliseringen av Sveriges medeltida städer med jordägan- 
det på häradsnivå vid medeltidens slut, framgår att städernas läge 
i hög grad samvarierar med områden där andelen frälsejord var 
hög i slutet av medeltiden (fig. 6.1). Vad betyder det att de medel
tida städerna uppkom i områden där det fanns mycket frälsejord? 
Fanns andra intressenter i städernas uppkomst än kungamakten?

JOHAN BERG

DEN PRIVATA STADEN?
Vad gäller vissa av de 
medeltida städerna 
skulle alltså de aristo
kratiska intressena ha 
varit primära. Den fram
växande kungamakten 
skulle då i ett senare 
skede ha utnyttjat redan 
befintliga strukturer och 
därmed knutit existe
rande urbana orter till 
sig genom privilegier 
och etablerande av 
kungsgårdar och kung
liga borgar. Kanske skall 
man i så fall se vissa 
städers uppkomst och 
existens under medel
tiden som ett resultat av 
aristokratins behov av 
att omsätta en del av de 
stora överskott som 
ackumulerades på god
sen på landsbygden.

Mönstret öppnar för möjligheten att aristokratin var viktiga driv
krafter bakom städernas framväxt. Ett sätt att komma åt dessa 
frågor är att undersöka förutsättningarna för stadsetablering i 
respektive stads omland. I det följande kommer jordägandet i sta
dens omedelbara närhet att undersökas. Mot bakgrund av de för
klaringar som har förekommit i tidigare forskning, kommer någ
ra exempel på städer där omständigheterna tyder på att andra in
tressenter än kronan har varit primära vad gäller stadens uppkomst 
att lyftas fram.

STAD, LANDSKAP OCH OMLAND
Stad kan definieras på olika sätt. Ofta har definitionerna utgått 
från bland annat täthet i bebyggelsen, viss folkmängd inom ett 
begränsat geografiskt område eller skriftliga belägg och privile- 
giebrev. De senaste åren har man gått över till att tala om urbani
sering och urbanitet, något som definieras vidare än termen stad 
(jfr Anglert, denna volym).

En vanlig uppfattning är, och har varit, att staden och han
delsutbytet var anomalier i det feodala samhället. Handel och 
pengaekonomi ses i detta sammanhang som något väsensskilt 
från det genomreglerade och på subsistensproduktion vilande 
medeltida samhället. Denna uppfattning har under senare delen 
av 1900-talet allt mer utmanats och idag är det minst lika vanligt
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Figur 6.1. Frälsejorden 
på häradsnivå och de 
medeltida städernas 
lokalisering i Sverige. 
Efter Larsson 198S och 
Andersson 1990.

(om inte vanligare) att se städer och handel som en integrerad del 
i feodalismen. Av exempel från olika platser på den europeiska 
kontinenten och Brittiska öarna framgår att såväl aristokrati och 
andliga institutioner som kungar och furstar hade stora intressen 
i varuutbyten och i städerna (Dodgshon 1987:208-221). Staden 
hade en funktion för omsättning av det agrara överskottet på god
sen. Har man en sådan syn på städerna blir också frågorna något 
annorlunda, och frågan om vem och vilka intressen, utöver kung
amakten, som låg bakom städerna kan ställas.

LANDSKAPET SOM RUMSLIG HELHET
Landskapsbegreppet har under senare år diskuterats livligt inom 
den geografiska och etnologiska forskningen (bland annat Olwig
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2002, jfr Feldmann 8c Svensson, denna volym). Av denna diskus
sion har framkommit att landskapsbegreppet kan användas på 
olika sätt, där människors uppfattningar om det rum hon lever 
och verkar i är en viktig aspekt av begreppet. I föreliggande arti
kel utgår jag från en geografisk definition där landskapsbegrep
pet, lite förenklat, definieras som ett geografiskt område sett som 
en helhet, där mänskliga verksamheter och samhällen tillsam
mans med de naturgivna förutsättningarna ses som de viktiga as
pekterna (Sporrong 1995:17).

SYNEN RÅ OMLANDET
I den geografiska och historiska forskningen om städer och om
land har oftast städernas påverkan på omlandet varit den aspekt 
som har lyfts fram. Omlandet har påverkats och omformats un
der inflytande av den ekonomiska aktiviteten i städerna och den
na påverkan ses som enkelriktad (jfr Anglert, denna volym). Den
na syn på städer och deras omland går i huvudsak tillbaka till 
1820-talet. Vid denna tid var städernas inflytande på omlandet 
omfattande, bland annat genom de växande städernas ökande be
hov av livsmedel från den omgivande landsbygden. Det var i det
ta sammanhang som geografen Johann Heinrich von Thiinen for
mulerade sin modell över städernas påverkan på markanvänd
ningen och jordbruksproduktionen i omlandet. Varor som var 
svåra att frakta eller som hade kort hållbarhet, till exempel ägg 
och grönsaker, producerades nära staden. Produkter som var lätt- 
ta att frakta, och som kunde lagras under längre tider, till exem
pel timmer och smör, producerades på ett större avstånd från sta
den (von Thiinen 1842). Detta gav då upphov till olika zoner 
kring städerna med olika intensitet i markanvändningen, med in
tensiv trädgårdsodling närmast och avtagande intensitet med väx
ande avstånd, där skog och betesmarker karaktäriserade områ
den längre bort.

Med utgångspunkt i von Thiinens modell har undersökningar 
av Stockholms omland under förindustriell tid visat, att fram till 
industrialiseringen kunde en stor del av stadens behov av färskva
ror produceras inom stadens eget område eller i stadens omedelba
ra närhet. Stadens påverkan sträckte sig då heller inte långt geo
grafiskt. Industrialiseringen medförde en kraftig expansion och 
folkökning i Stockholm. Detta innebar också att stadens omland 
växte i yta och framför allt sträckte sig längre bort från staden 
(Gustafsson 1990). Den intensiva markanvändningen expandera
de och produktionen av färskvaror skedde inom ett större områ
de än tidigare.

Von Thiinens modell har haft en stor genomslagskraft i synen 
på städer och omland. Det är dock viktigt att påpeka att denna
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modell gäller för 1800-talet och framåt. När det gäller städerna 
under förindustriell tid finns mycket som talar för att det agrara 
inslaget var stort i städerna och att många städer säkert hade en 
hög grad av självförsörjning vad gäller jordbruksprodukter (Sand
ström 1996, jfr Lindeblad, denna volym).

HIERARKISKA RUMSLIGA SYSTEM
Inom den ekonomiska geografin har städer och dess relationer till 
ett omland behandlats i ett flertal studier. Dessa behandlar hu
vudsakligen modern tid, det vill säga efter 1800-talets mitt. 
Många studier av städer har utgått från Walter Christallers cen- 
tralortsteori. Denna innebär att uppkomsten av centralorter följ
de ett visst mönster utifrån vilken typ av varor och tjänster som 
omsattes på respektive ort. De olika centralorterna bildade ett 
system på regional nivå där vissa orter blev stora och hade många 
funktioner med ett stort efterfrågeområde medan andra var min
dre och hade ett utbud anpassat till en lokal efterfrågan (Christal
ler 1966). I modellen ligger alltså en tanke om ett hierarkiskt sys
tem av städer, där orter med olika funktioner får olika storlek och 
olika grad av centralitet.

Inom arkeologin och antropologin prövades under 1970- och 
1980-talet Christallers modell på bland annat förhistoriska och 
förkoloniala samhällen. Erfarenheten från dessa prövningar var 
att modellen misslyckades med att förklara centralplatsernas 
rumsliga mönster före modern tid. En orsak till detta var att mo
dellen förutsatte en fri marknad och en fri rörlighet för varor och 
människor (Wagstaff 1986). I stället kom några alternativa eko
nomisk-geografiska modeller fram, där olika ekonomiska och po
litiska system gav upphov till olika rumsliga mönster vad gäller 
lokaliseringen av olika typer av centralorter (Smith 1976). Mot 
den hierarkiska centralortsteorin kan man då ställa ett heterar- 
kiskt system, där flera orter kan ha lika hög grad av centralitet (se 
Anglert, denna volym).

Ett annat resultat har framkommit vid undersökningar av 
Schleswig i nuvarande Nordtyskland. Där fanns ett ortssystem, 
liknande de som Christaller påvisade från Sydtyskland, under 
senmedeltiden. Genom en kartläggning av framför allt hantverks- 
verksamheter i de olika orterna utifrån skriftligt källmaterial från 
1400-talet kunde Björn Poulsen visa att mindre städer hade van
ligt förekommande utbud av varor och tjänster medan de större 
städerna även hade ett utbud av mer specialiserad art. I de större 
städerna fanns också ett bredare spektrum av hantverk. Den 
största orten i området var Flensburg, vilken hade det mest diffe
rentierade och specialiserade utbudet (Poulsen 1988:131ff).
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I tidigare svensk historisk-geografisk forskning har frågan om stä
der och omland behandlats utifrån ett systemtänkande, där olika 
städers differentierade funktioner bildar regionala system. Detta 
bygger mycket på Christaller och senare tysk forskning. Fråge
ställningarna har kretsat kring klassifikationer av olika funktio
ner hos städerna och kvantifieringar av dessa funktioner under 
historisk tid för att på detta sätt bygga modeller av ortssystem 
(Helmfrid 1980).

Under de senaste åren har några studier av tidigmedeltida stä
der gjorts i Sydskandinavien utifrån ett landskapsperspektiv (Ang- 
lert 2001; 2003). I dessa har resultatet blivit att vi skall betrakta 
centrala platser och urbanitet som något som omfattar områden 
snarare än begränsade platser. Man kan tala om centralområden 
snarare än centralplatser. Inom dessa centralområden fanns ett 
flertal centrala funktioner, men där lokaliseringen av de olika 
centrala funktionerna har växlat och förändrats över tiden (jfr 
Anglert, denna volym). De platser som kom att bli städer under 
medeltiden låg då inom ett sådant centralområde. Den generella 
slutsats man kan dra av dessa arbeten är att urbanitet och centra- 
litet under århundradena närmast före år 1000 kunde växla över 
tiden och omfattade områden där olika centrala platser fanns. 
Kring år 1000 permanentades de centrala platserna och urbanite
ten fixerades i rummet (Dodgshon 1987; Roberts 1996:147ff). 
Detta innebar dock inte att centralplatser försvann från landsbyg
den. Vi vet att det under 1100- och 1200-talet fanns huvudgårdar 
och sätesgårdar, vilka var centra för lokala och regionala gods 
(senast hos Rahmqvist 1996 och Berg 2003a; 2003b).

JORDÄGANDE OCH STÄDERNAS OMLAND
En av de få svenska forskare som diskuterat omlandet under med
eltiden utifrån jordägandet är Göran Dahlbäck. Han har under
sökt jordägoförhållandena kring Uppsala och Stockholm (Dahl
bäck 1978). Jordägandet präglades till stora delar av de andliga 
institutionerna i de bägge städerna, framför allt domkyrkan i 
Uppsala och Klara kloster respektive Gråbrödraklostret i Stock
holm. Dessa institutioners jordägande i städernas närområden 
förklarar Dahlbäck med att det var ett resultat av donationer som 
har tillkommit i samband med eller efter det att de olika institu
tionerna har tillkommit, i båda fallen efter respektive stads upp
komst. Drivkraften var de andliga institutionernas strävan att 
samla sina gods i närheten av där de låg (Dahlbäck 1978:73). 
Jordägostrukturen kring de båda städerna från slutet av 1200-ta- 
let och framåt, var alltså en konsekvens av staden och dess andli
ga institutioners strävan att arrondera godsen
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SAMMANFATTNING OCH FRAMÅTBLICK
Som framgått har den tidigare forskningen dominerats av två per
spektiv. Det ena behandlar städerna, eller de urbaniserade orter
na, utifrån ett systemtänkande där relationerna mellan olika ty
per av orter bildar regionala hierarkiska system. Inom en region 
fanns en stor ort med ett stort utbud av varor och tjänster samt ett 
utbud av högt specialiserad art. Kring denna fanns ett flertal min
dre orter med mindre grad av specialiserade funktioner.

Det andra perspektivet såg på förhållandet mellan städer och 
dess omland som en ensidig relation, där staden påverkar och do
minerar omlandet. Detta gällde så väl jordbruksproduktionen 
och ekonomin som jordägoförhållandena i omlandet. Omlandet 
var i båda fallen ett resultat av efterfrågan och verksamheter i stä
derna eller ett resultat av kloster eller andra andliga institutioners 
godsdrift, där man försökte arrondera godsen kring den plats 
man var lokaliserad till.

I historisk forskning har det vanliga alltså varit att betrakta 
städernas omland som ett resultat av staden och dess behov av 
livsmedel eller andra varor. Mot bakgrund av helhetsaspekten i 
landskapsbegreppet är min utgångspunkt i föreliggande text sna
rare det motsatta: städerna, eller de urbaniserade orterna under 
medeltiden, kan inte ses isolerade från det landskap de ligger i. 
Staden uppstod i ett omland, eller uttryckt på ett annat sätt: det 
område som kom att bli omlandet fanns där före staden. Däre
mot, när staden väl hade uppstått, kunde det medföra förändring
ar i omlandet. Vid undersökningar av de medeltida städernas 
uppkomst blir det då viktigt att beakta ett större geografiskt om
råde än själva det bebyggda stadsområdet. Detta, gentemot tidi
gare forskning, omvända perspektiv reser frågor som rör det land
skap i vilket städerna växte fram under äldre delen av medeltiden 
eller tidigare.

Allmänt har det skett en förändring i synen på städernas funk
tioner i det feodala samhället. En viktig funktion var att de var 
platser för omsättning av de överskott som skapades på de stora 
godsen som tillhörde den världsliga aristokratin och andliga insti
tutioner. Detta väcker frågor om vilka personer eller institutioner 
som ägde jorden i och kring de orter som under 1200-talet kan 
beläggas som städer i det skriftliga källmaterialet? Kan det om
vända perspektivet, som omtalades ovan, och de nya frågorna ge 
ett bidrag till en ny syn på urbanisering och städernas uppkomst i 
den äldre medeltidens i Sverige?
Närmast följer en kortfattad genomgång av några vanliga synsätt 
vad gäller städernas uppkomst. Därefter presenteras en alternativ 
syn genom tre fallstudier av städer.

276



FYRA MODELLER OM STADERNAS FRAMVÄXT
I den tidigare forskningen om städernas och stadsväsendets upp
komst under 1900-talet kan fyra modeller urskiljas. Det är vik
tigt att framhålla att de olika modellerna inte utesluter varandra, 
utan snarare i många fall kompletterar varandra. I de enskilda 
fallen kan det vara kronologiska skillnader, där olika modeller 
har varit tillämpliga under skilda tidsperioder.

Den första modellen betonar handel och varuutbyte samt eko
nomiska faktorer som orsaken till städernas framväxt under äld
re medeltiden i Sverige. Ett vanligt synsätt i äldre forskning var att 
uppkomsten av städer i Norden var ett resultat av framväxten av 
en internationell handel under 1100- och 1200-talet. Även om 
många städer var lokaliserade till äldre marknadsplatser koppla
des städernas uppkomst till framför allt Hansan. Denna syn var 
vanlig under 1900-talets första hälft (se Andersson 2001:8).

I flera stadsmonografier under 1900-talets mitt och framåt 
förklarades många enskilda städer genom att de var en fortsätt
ning på en tidigare marknadsplats, vilken i sin tur hade uppstått i 
anslutning till en förhistorisk kultplats. Som exempel kan nämnas 
Norrköping och Söderköping. De båda städerna ansågs i stads- 
monografierna gå tillbaka till marknadsplatser i anslutning till 
två olika kultplatser (Ljung 1949b:7f). När det gäller Söderkö
ping går tanken tillbaka till Erik Lundbergs undersökningar från 
1920-talet. Lundberg konstaterade genom ortnamnen i området 
att den marknadsplats som fanns på platsen måste ha uppstått i 
anslutning till en kultplats. I de äldsta skriftliga beläggen från slu
tet av 1200-talet, där borgare och råd omtalas i staden för första 
gången, är det tyska inslaget stort. Detta har tolkats som att sta
den var anlagd av tyska köpmän i anslutning till den äldre mark
nadsplatsen (Lundberg 1928).

Den andra modellen kan karaktäriseras som en ”common sense- 
modell”. I denna modell kan orsaken bakom städers uppkomst 
sökas i människors behov av att lösa vissa gemensamma problem, 
som exempelvis rättsskipning och varuutbyte. Man har då avsatt 
ett gemensamt område för att lösa sådana problem. Denna tanke 
ansluter till exemplet om Söderköping ovan, där en marknadsplats 
hade uppstått i anslutning till en äldre kultplats. Ett annat exem
pel är Folklandstingstad i Uppland. Platsen, som ligger intill Lun
da kyrka i de centrala delarna av det gamla folklandet Attunda- 
land, fungerade som tingsplats för hela folklandet under äldre de
len av medeltiden. Genom detta kom mycket folk från olika delar 
av Uppland att samlas på platsen under vissa delar av året. Plat
sen intog stadsliknande former och omtalas som ”viilua forensis” 
år 1310, men erhöll aldrig stadsprivilegier. I början av 1300-talet
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protesterade borgarna i Sigtuna över den handel som bedrevs på 
platsen och kungen uppmanade då de köpmän som hade slagit sig 
ner där att flytta till en plats med stadsprivilegier (Calissendorff 
1993:228f). Ett tredje exempel på en stad, vars uppkomst sattes i 
samband med en äldre marknad i anslutning till en stor samlings
plats, är Uppsala (Östra Aros). Staden antogs ha uppstått i anslut
ning till tinget Distingen och en kultplats i närheten (Sundqvist 
1953).

Städerna eller, som i fallet Folklandstingstad, stadsliknande 
orter var alltså enligt denna syn mer eller mindre spontant fram
vuxna i anslutning till kultplatser eller tingsplatser. Detta torde 
vara på neutral mark, möjligen tidigare allmänningar eller sam
fälld mark dit många invånare i ett område hade tillträde.

Den tredje modellen är den som jag i inledningen karaktärise
rade som den gängse synen idag. Den går ut på att städerna under 
äldre medeltiden tillkom genom initiativ från kungamakten. Adolf 
Schlick iakttog redan 1926 att flera av de medeltida städerna eta
blerades på eller i anslutning till medeltida kronoegendomar 
(Schiick 1926). Under 1980- och 1990-talet har forskningen tol
kat städerna som ett led i den centrala kungamaktens framväxt. 
Betydelsefullt för denna omtolkning av städerna var Anders An
dréns undersökningar av Lund och städerna i det medeltida Dan
mark. Lunds uppkomst har daterats till omkring 990. Staden har 
tolkats som en kunglig och kyrklig centralort anlagd av kungen 
som ett viktigt led i det danska riksenandet omkring år 1000 (An
drén 1980; 1985:73ff). I det äldsta skedet bestod staden av stor- 
mansgårdar, vilka innehades av under kungen tjänande stormän. 
Lund låg i den nordöstra utkanten av det medeltida Danmark, i 
ett område där de danska kungasläkterna inte hade något jordin
nehav. I denna del av landet lokaliserades städerna till kronojor- 
den. Annorlunda var det i de västra delarna av Danmark. Där 
ägde kungasläkterna under 1000- och 1100-talet omfattande 
gods. Där var urbaniseringen inte heller lika kraftig som i östra 
delen. Detta har tolkats som att anläggandet av de äldsta städer
na generellt ingick som en viktig komponent i centralmaktens eta
blering och konsolidering under äldre medeltiden och fram till 
1300-talets början (Andrén 1989).

I östra Sverige har Sigtuna fungerat som modell för den med
eltida urbaniseringen. Staden anlades kring år 1000 på mer eller 
mindre jungfrulig mark. Det arkeologiska materialet visar att 
tomterna lades ut vid ett tillfälle i samband med stadens anläg
gande. Centralt i staden låg kungsgården. Sammantaget har för
hållandena tolkats som att kungen anlade staden (Tesch 1990), 
sannolikt på eller i anslutning till en kungsgård som i de senare 
historiska källorna kallas för Fornsigtuna (Damell 1991:121ff).
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Ytterligare ett exempel som illustrerar den förändrade synen på 
städernas uppkomst är Uppsala (Östra Aros). Som framgick ovan 
sattes stadens uppkomst i 1950-talets forskning samman med en 
kultplats, tingsplats och marknadsplats. Efter omfattande arkeolo
giska undersökningar under 1970- och 1980-talet samt undersök
ningar av det skriftliga källmaterialet omtolkades Uppsalas bak
grund. I stället framhölls att kungamakten hade starka intressen i 
staden redan under 1100-talet. Bland annat kunde kungsgården i 
stadens östra utkant arkeologiskt dateras till 1100-tal (se Anund 
2001). Samtidigt visade det skriftliga källmaterialet att kungen el
ler kronan var stora jordägare väster om ån, i det område där dom
kyrkan kom att byggas under 1270-talet (Ferm 1986:152f).

Den fjärde modellen grundas framför allt i den forskning om 
Västsverige som har ägt rum under de senaste tio åren. I denna 
forskning användes det vidare urbaniseringsbegreppet, där urba
nisering och urbanitet innebär centrala funktioner knutna till en 
plats (se Andersson 2002:316). Detta vidare urbaniseringsbe- 
grepp har öppnat för möjligheten att se delvis nya samband mel
lan yngre järnålderns centralplatser och de tidigmedeltida städer
na. På vissa av yngre järnålderns storgårdar fanns centrala och 
urbana funktioner, där kult och hantverk förekom på storgården 
eller i storgårdens närhet. Flera av dessa platser försvann vid över
gången mellan förhistorisk tid och medeltid och ungefär samtidigt 
etablerades de platser som blev städer, ofta i anslutning till de ti
digmedeltida kronogodsen (Lundqvist 2000:128f).

Ett exempel är Slöinge i Halland. Under yngre järnåldern fanns 
en storgård med kultplats och hantverk. Kring storgården fanns 
sannolikt också ett antal mindre och till storgården hörande en
heter. Under 1100-talet upphörde verksamheten, storgården lades 
ner och delades sedan upp på de kringliggande enheterna. Ned
gången och upphörandet av storgården i Slöinge har samman
kopplats med staden Falkenbergs etablering under äldre medeltid. 
Falkenberg etablerades vid ett danskt kronogods (kungalev). Ned
läggningen av storgården och förflyttningen av de urbana funk
tionerna från en storgård på landsbygden till kungamaktens stad 
i Falkenberg var alltså ett led i kungamaktens konsolidering (Lund
qvist 1996:44).

Förändringar liknande dem i Slöinge har även hävdats för 
Borg i Östergötland. Även där är det fråga om en storgård med 
kultplats och hantverk under yngre järnåldern som upphörde 
kring år 1000.1 fallet Borg finns en möjlighet att de centrala funk
tionerna flyttade till Norrköping (Lindeblad 1996:75). Även Upp- 
åkra och Lund har tolkats på ett liknande sätt (Anglert 2003). 
Att samtliga dessa platser är centralplatser som sedan upphör un
gefär samtidigt som en annan centralplats skapas, i de här fallen
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nyetablerade städer, är tydligt. I dessa fall hade de medeltida stä
derna en föregångare på landsbygden i form av en storgård med 
handel, hantverk och kult. Det är i dessa fall ett tydligt brott i 
kontinuiteten såväl rumsligt som kronologiskt mellan yngre järn
ålder och äldre medeltid.

Avslutningsvis är det viktigt att framhålla att verkligheten 
ofta var mer komplex än i dessa renodlade ”modeller”. Många av 
städerna har existerat under lång tid, i många fall redan före 
1200-talet och utfärdandet av de formella stadsprivilegierna.

TRE STÄDER - EN ALTERNATIV 
SYN PÅ STÄDERNAS FRAMVÄXT
I inledningen framgick att de medeltida städerna förekommer i 
samma områden som andelen frälsejord var relativt hög vid slutet 
av medeltiden. Den fråga som kommer att behandlas i fallstudier
na är om det finns tecken som tyder på att världslig aristokrati 
kan ha varit viktig vid städernas framväxt. Tanken är inte ny, den 
har funnits i den internationella forskningen sedan länge (se Ver- 
hulst 1998; Lilley 2002:106-137). Tanken har också förts fram 
för Sydskandinavien. Erik Cinthio menade att de tidiga så kallade 
-köpinge-orterna i Skåne kunde tänkas ha varit etablerade av aris
tokratin under sen vikingatid och äldsta medeltid (Cinthio 
1975:9f). Det finns även ett exempel från senmedeltiden på en 
stad i dåvarande Danmark som möjligen etablerades på initiativ 
från frälset: staden Ny Varberg grundande i början av 1400-talet. 
En tolkning som har framförts är att den danska frälsesläkten 
Tott låg bakom etableringen. Denna släkt hade byggt upp stora 
jordegendomar i Halland under slutet av 1300- och början av 
1400-talet och medlemmar ur släkten var också hövitsmän på 
Varbergs slott. Ny Varberg etablerades som en konkurrent till 
Gamla Varberg för att Tottsläkten på det sättet skulle få kontroll 
över handeln i området (Broberg 1982:56).

En företeelse som kan ge ledtrådar till ägoförhållanden och 
städernas uppkomst är så kallade tomtören. Detta var en avgift 
som utgick från tomtinnehavarna i staden till den ursprunglige 
jordägaren. I Norge har sådana avgifter, som där kallas "grunnlei- 
ga’\ undersökts i bland annat Bergen. Slutsatsen i dessa undersök
ningar var att kungamakten var de ursprungliga ägarna till den 
mark som stadsområdet låg på (Ersland 1994). I Sverige framstår 
Strängnäs som en stad anlagd på kronojord. Under hela medelti
den betalade Strängnäsborgarna tomtören till kronan. Vidare 
framkommer i det skriftliga källmaterialet att kronan redan tidigt 
hade avsatt halva inkomsten från dessa tomtören till domkyrkans 
underhåll. Vid varje tronskifte avkrävdes kungarna bekräftelse
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på denna rätt (Jägerstad 1959:273f). Jordägoförhållandena visar 
alltså på starka kopplingar till kronan.

De tre städer som kommer att behandlas nedan är Arboga, 
Skänninge och Söderköping. Urvalet är betingat av att det i Arbo
ga och Söderköping finns belägg för tomtören under medeltiden. 
Det finns därför anledning att försöka reda ut ägandet av dessa 
tomtören och markerna kring staden. Valet av Skänninge har 
styrts av de intressanta resultat som har framkommit i samband 
med Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar där 
inför byggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Motala.

ARBOGA
Arboga är beläget i sydvästra Västmanland vid Arbogaån, som 
under medeltiden var en viktig kommunikationsled från de inre 
delarna av Bergslagen ut till Hjälmaren och Mälaren. De första 
skriftliga källorna som belägger Arboga som stad är från 1286, 
då ett kloster fanns. Vidare finns omnämnt i Erikskrönikan att 
Magnus Ladulås hade grundlagt klostret (Ljung 1949a:21f). Un
der 1280-talet fanns alltså av allt att döma en stad på den plats 
där dagens Arboga är beläget. Inget har framkommit i det arkeo
logiska materialet som tyder på att staden skulle ha en äldre his
toria.

I det äldre kartmaterialet över staden och stadsjordarna, lik
som i det skriftliga materialet från medeltiden, framkommer att 
staden var delad i två delar, Nordan ån och Sunnan ån. Vidare be
stod stadsjordarna redan under 1500-talet och senmedeltiden av 
flera tidigare bebyggelseenheter (fig. 6.2). Större delen av stadsjor
darna utgjordes av de tidigare enheterna Österbylånga, Jälsne och 
Djupmyra (Björklund 2003:38ff). Dessa enheters jordnatur är 
inte känd för medeltiden.

I Arboga finns tomtören belagda under 1400-talet. Vid mitten 
av 1400-talet gjorde en frälseperson Gustaf Ulfsson (Sparre av 
Hjulsta och Ängsö) anspråk på stadsområdet Nordan ån (AT II 
29/11 1492 s. 407). År 1492 betalade stadens invånare pengar för 
att arvingarna till Gustaf Ulfssons dotter Ramborg Gustavsdotter 
skulle avstå denna rätt till tomtören. Detta förhållande har tidiga
re tolkats som att staden anlades på frälse grund (Ljung 1949a: 
112f).

När det sedan gäller jordägoförhållandena i stadens omedel
bara närhet vid den tid då staden uppkom finns en del skriftligt 
källmaterial för Arboga. År 1288 bytte kungen Magnus Ladulås 
bort sin huvudgård {curia) Grindberga om tre markland till sin 
kusins make Anund Haraldsson (vingad lilja). Grindberga är be
läget strax väster om staden. Denna huvudgård har sannolikt, av
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Nordan k

Grindberga

Figur 6.2. Karta över 
Arboga med närmaste
omland, med de platser

det historiska kartmaterialet att döma, omfattat ett större områ- som omtalas markerade. 
de omedelbart väster och söder om Arboga stad (Björklund 2003:
41ff). Utifrån lydelsen i brevet går det inte säkert att fastslå om 
det är fråga om kronojord eller kungens privata släktgods (Rosén 
1949:153; Ferm 2002:87f, 94). Grindberga och området söder 
om Arboga var vid medeltidens slut frälsejord. Strax norr om Ar
boga, i Jäder, ägde uppenbarligen Anund Haraldsson en större 
jordegendom vid denna tid. Under 1300- och 1400-talet skänkte 
arvtagarna till honom enheten Jäder i flera omgångar till Julita 
kloster (Björklund 2003:41). Anund Haraldsson var gift med Ing
eborg, som i sin tur var dotter till Birger jarls bror Elof. Magnus 
Ladulås och Ingeborg var alltså nära släkt och tillhörde båda 
Folkungaätten (SBL ”Folkungaätten”).

I Arboga finns alltså belägg på att staden åtminstone delvis 
ligger på frälse grund. Vidare fanns det två stora godskomplex in
vid staden. I fallet Grindberga gick det inte att avgöra om det var
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kronojord eller kungens privata släktgods. Det andra stora godset 
i Jäder kunde knytas till det sena 1200-talets högaristokrati. Käll
situationen medger inte något klarläggande om det förelåg släkt
skap mellan ägarna till Jäder och Grindberga å ena sidan och 
innehavaren av rätten till tomtören å andra sidan. De stora god
sen i stadens omedelbara närhet och det faktum att en del av sta
den låg på frälse grund öppnar dock för möjligheten att jordägo- 
förhållandena kan ha haft ett avgörande inflytande på stadens 
uppkomst och lokalisering.

SKÄNNINGE
Skänninge stad är belägen på slättbygden i västra Östergötland. 
Den medeltida staden ligger längs Skenaån, ett av de större vatten
dragen i området. Länge utgick man från den äldsta kartan över 
staden vad gäller den medeltida stadens lokalisering. Av denna 
karta framgår att staden då var belägen på ungefär samma plats 
som idag. Senare arkeologiska undersökningar har visat att detta 
snarare utgör den senmedeltida lokaliseringen av staden. Under 
äldre delen av medeltiden förefaller huvuddelen av staden ha varit 
lokaliserad strax öster och norr om nuvarande stadsbebyggelsen.

Figur 6.3. Det medel
tida Skänninge.
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Vreta £3^.-O Lagmansberga

■—.a,/'-" Biskopsberga

./ Q Snyttinge
Skänninge
stadsjord

fl M arstad

Follinge
\ Q Hageby

O Fallsberg

0 Hillstorp

Figur 6.4. Karta över 
Skänningeomrädet med

, . , . o-i- i i r \ i stadens jordar och deI Skanmnge har det runnits tva tidiga stenkyrkor, S:t Martins
kyrka (från 1270-talet och klosterkyrka till S:t Ingrids kloster) kringliggande byarna
och Allhelgonakyrkan. I båda dessa kyrkor har så kallade Eskil- samt Platsersom 

, . o -rr n ■ ii n i- omtalas i texten mar-stunakistor patrarrats, vilket visar att kyrkorna, eller egentligen
kyrkplatsen, säkerligen kan föras tillbaka till åtminstone 1000- 
talet. Ingen av dessa kyrkor finns kvar idag. I slutet av 1200-talet 
uppfördes nuvarande Vårfrukyrkan. Utöver dessa två kyrkor 
fanns under medeltiden två kloster och ett hospital (fig. 6.3).

Vid arkeologiska undersökningar har det framkommit att sta
den som handelsplats och hantverksort går tillbaka till åtminsto
ne 1000-talet (Hasselmo 1987). De undersökningar som har ut
förts under åren 2003 till 2005 har bekräftat detta. Frågan är då 
i vilket landskap och i vilket sammanhang staden växte fram? De 
två kyrkplatserna med Eskilstunakistor visar att platsen fungera
de som centralort, sannolikt knuten till en eller två storgårdar, 
under sista delen av vikingatiden och äldsta medeltiden.
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Av det äldre kartmaterialet från Skänninge stad och de angräns
ande byarna framgår att staden hade gemensamma utmarker med 
samtliga angränsande enheter (fig. 6.4). Det fanns alltså inga de
finitiva gränser mellan stadens jordar och byarna omkring. Detta 
förhållande tyder på att stadens jordar har haft ett gemensamt ur
sprung med grannbyarna, kanske som en stor enhet som någon 
gång har delats upp på flera skilda enheter.

Hospitalet i Skänninge låg strax öster om den tidigmedeltida 
lokaliseringen av staden. I dokument från senare delen av 1200- 
talet finns upplysningar om att hospitalet av Magnus minnesköld 
tillerkändes vissa andelar av tiondet senast kring år 1200 (Schlick 
1970:69). Magnus minnesköld tillhörde Folkungaätten och bod
de på det närliggande Bjälbo (Schiick 1952:260). Att han funge
rade som en världslig beskyddare av hospitalet i Skänninge tyder 
på att han hade starka intressen i orten. Av det skriftliga materia
let från medeltiden och 1500-talet framkommer vidare att bi
skopsstolen i Linköping och världsligt frälse ägde flertalet av de 
gårdar som angränsade till staden. Det äldsta dokumentet som 
rör Skänninge är från 1178 (Schiick 1959:280ff) och omtalar att 
Linköpingsbiskopen hade en huvudgård ”invid” Skänninge. Av 
allt att döma avses den bebyggelse som har funnits på den så kall- 
lade Biskopsholmen i Skenaån (Lovén 1996:246). Även i byn Bi- 
skopsberga, som ligger omedelbart norr om den del av staden där 
Biskopsholmen är belägen, ägde Linköpingsbiskopen större delen 
av byn under medeltiden.

I den västra utkanten av staden låg under medeltiden S:t Ingrids 
kloster. Klostret upphörde under reformationen. Det gamla klos
terområdet med tillhörande marker utgjorde under 1600-talet en 
betydande del av det som då var stadsjordar till Skänninge stad. 
Klostret grundades under 1270-talet i anslutning till S:t Martins 
kyrka av Ingrid Elofsdotter som tillhörde den högaristokratiska 
släkt som kallas för Elofssönernas ätt (ÄSF 1:28). I Snyttringe, 
omedelbart väster om klostret, hade Lars i Snyttringe sin sätesgård 
under 1280-talet. Lars var gift med Ragnhild Andersdotter, en 
brorsdotter till Ingrid. S:t Ingrids kloster med S:t Martins kyrka, 
där det som sagt finns fragment av Eskilstunakistor, och Snytt
ringe kan alltså knytas till samma släkt och har möjligen ingått i en 
stor jordegendom. De skriftliga källorna visar att vi kan föra tillba
ka denna jordegendom till åtminstone 1200-talets andra hälft.

Byn Lagmansberga bestod vid mitten av 1500-talet av nio går
dar, varav sex tillhörde frälset. De sex frälsegårdarna hade Dorotea 
Knutsdotter (Banér) bytt bort till Sten Sture den yngre år 1518 
(brev Stockholm 29/7 1518, pergament Sturearkivet, RA). År 
1380 hade Erik Karlsson (Örnfot) och hans hustru Märta Knuts
dotter (Algotssönernas ätt) skänkt ett laxfiske i Motala ström till 
Vreta kloster (SRP 1545). Laxfisket lydde under Lagmansberga,

285



vilket tyder på att makarna ägde även Lagmansberga vid denna 
tid. Det faktum att Märta nämns i brevet visar att laxfisket var 
hennes egendom. Märta Knutsdotter tillhörde högfrälset och var 
en av arvtagarna efter Svantepolk Knutsson och Benedikta Sunes- 
dotter (se nedan om Söderköping). Det förhållandet att Dorotea 
Knutsdotter, som bytte bort de sex gårdarna i byn år 1518, var 
släkt i rakt nedstigande led till Märta Knutsdotter och Erik Karls
son visar att byn redan under åtminstone senare delen av 1300- 
talet till största delen var ägd av en och samma person.

Även i Vreta, som ligger norr om Skänninge stad, fanns år 
1260 en huvudgård. Gården med ett underlydande gods i Hage- 
byhöga socken bytte en fru Susanna, hustru till en Kettilhög, bort 
till biskopen i Linköping detta år (DS 469). Vreta med underly
dande gårdar var uppenbarligen en stor egendom. I utbyte lämna
de nämligen biskopen en stor egendom i Vrångstad i Drothems 
socken samt upplät sin huvudgård Kristberg med alla tillagor för 
Susannas uppehälle i livstiden. Med tanke på Susannas frutitel 
var hon, eller hade varit, gift med en riddare.

Sammanfattningsvis kan konstateras om Skänninge att de ar
keologiska beläggen för staden går tillbaka till åtminstone 1000- 
talet. Vid denna tid fanns också två kyrkor på vardera sidan om 
Skenaån. Jordägandet kan inte klarläggas förrän under olika de
lar av medeltiden. I några av byarna kan jordägandet följas tillba
ka till 1200-talets andra hälft medan det i några fall endast kan 
följas till senare delen av 1300-talet. Vad gäller biskopens huvud
gård ”invid” Skänninge kan den beläggas redan 1178. Samman
taget har genomgången av jordägandet i och kring Skänninge vi
sat att personer och släktgrupper inom högaristokratin samt bi
skopen i Linköping var stora jordägare under medeltiden.

Skillnaderna i tid mellan de tidigaste arkeologiska beläggen 
och de skriftliga beläggen på jordägande medför naturligtvis pro
blem vid tolkningen av det landskap i vilket Skänninge uppkom 
och växte fram. Hur långt tillbaka i tiden den konstaterade jord- 
ägostrukturen kan föras blir då en viktig fråga. Det faktum att 
det har påträffats fragment av Eskilstunakistor i de båda kyrkor
na är starka indikationer på att denna struktur kan föras tillbaka 
ända till 1000-talet. I det sammanhanget skulle ett tidfästande av 
de bebyggelselämningar som finns i den så kallade Biskopshol
men i Skenaån vara särskilt intressant.

De arkeologiska undersökningarna av Skänninge är ännu inte 
avslutade. Studien av Skänninges omedelbara omland och jord
ägandet i delar av det som under senmedeltiden var Skänninges 
stadsjordar har alltså öppnat för möjligheten att staden skulle 
vara en del i ett eller flera högaristokratiska eller kyrkliga gods
komplex.
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SÖDERKÖPING
Staden Söderköping är belägen i östra Östergötland, strax innan
för viken Slätbakens innersta del. Den ligger i Hammarkinds hä
rad, nära gränsen till Björkekinds härad. I staden möts de två vat
tendragen Storån och Lillån, vilka sedan rinner ut i Östersjön 
strax öster om staden. Söderköpings äldre historia finns under
sökt i olika omgångar från 1800-talets slut och framåt. Bland an
nat sammanfattade Erik Lundberg år 1928 det som vid denna tid
punkt hade framkommit vid olika arkeologiska undersökningar. 
Erik Lundbergs undersökningar är intressanta genom att de även 
inbegriper stadens närmaste omland.

I Söderköping fanns under äldre delen av medeltiden tre kyr
kor. Drothems kyrka fungerade som sockenkyrka. Den andra 
kyrkan var S:t Illian i norra den av staden. Kyrkan uppfördes un
der 1100-talets senare del, och fungerade från 1200-talet och 
framåt som prosterikyrka (Tesch 1987:295). Stadskyrkan S:t Lars 
uppfördes först under 1200-talet i närheten av den gård som i det 
skriftiga källmaterialet är känd som Bosgården (Broberg & Has- 
selmo 2001:271).

I Söderköping fanns under medeltiden även ett Franciskaner
kloster, vilket enligt uppgifter från senare delen av medeltiden 
grundades redan år 1235 (Ljung 1949b:15). I övrigt är det äldsta 
skriftliga belägget för att Söderköping var en stad från 1253, då 
en borgare omtalas (Ljung 1949b:25). Arkeologiska undersök
ningar har dock påvisat att en handelsplats har funnits på platsen 
för den medeltida stadens östra del redan under 1000-talet (Tesch 
1987). Handelsplatsen anses ha uppstått kring en förhistorisk 
kultplats i närheten (Lundberg 1928:27; Ljung 1949b:7). Under 
1100- och 1200-talet expanderade sedan stadsbebyggelsen till 
norra och södra sidan av Storån. Under 1200-talet bebyggdes den 
del av staden som heter Hagan (se Tesch 1987:294ff).

I staden har det funnits en träläggning av flera gator. Under se
nare år har träläggningen tolkats som ett system för renhållning 
och avlopp, där vanligen träskodda avloppsdiken har varit över
täckta av broläggningar av trä (Broberg & Hasselmo 2001:268 
ff). Anläggandet av avloppssystemet och broläggningen har date
rats genom dendrokronologiska analyser till ca 1240.1 den del av 
staden som redan då var bebyggd anpassades avloppssystemet till 
befintlig bebyggelse och tomstruktur medan utbyggnaden av sys
temet i den del av staden som heter Hagan sammanföll med ex
pansionen av stadsbebyggelsen i detta område (Broberg & Has
selmo 2001:271).

När det gäller jordägoförhållandena i Söderköping finns relativt 
rikligt källmaterial från medeltiden och framåt. Staden och närlig
gande byar finns omnämnda i flera dokument från 1200-talets mitt
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Figur 6.5. Utsnitt från 
en geografisk karta 
från år 1650 som visar 
Söderköping och byar 
och gårdar i Drothems 
socken. På kartan har 
sårskilt markerats de 
områden som omtalas i 
texten. D139-l:l, LSA

och framåt. Från mitten av 1600-talet och framåt finns också ett 
innehållsrikt kartmaterial där flera tidigare, men uppenbarligen 
redan under 1500-talet avhysta, bebyggelseenheter i stadens när
het kan identifieras.

Av det äldre kartmaterialet över Söderköping framgår att sta
dens jordar var belägna öster och väster om stadsområdet. I söder 
gränsade staden till Bosgården och Broby. Väster om stadsjordar- 
na låg ett större område som tidigare hade tillhört stadens hospi
tal, men som vid 1600-talets mitt hade avsatts som prästgårdsjord 
till Drothems sockenpräst. Vidare finns indikationer i kartmateri
alet på försvunna bebyggelseenheter. Exempel på detta är Ellesta 
äng sydväst om Broby och söder därom Gäddersta hage, vilka an
tyder att det tidigare har funnits två bebyggelseenheter med nam
nen Ellesta och Gäddersta i området (fig. 6.5).

Utanför de närmast angränsande enheterna finns bland annat 
Husby och Viggeby i Skönberga socken, vilka angränsar till Bos
gårdens ägor i söder. I nordväst angränsar Stora Ludderhuvud till 
den gamla hospitalsjorden. Stora Ludderhuvud var en medeltida 
kronoegendom som under 1500-talet omfattade åtta gårdar. Hus
by, som namnet antyder, torde ha tillhört det gamla kronogodset 
som kallas Uppsala öd. Det förhållandet att staden är belägen 
mellan Husby och Stora Ludderhuvud har lett fram till tolkningen
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1 Bland annat menade 
Sven Ljung att Ture 
Kettilsson (Bielke), 
som levde i slutet av 
1200-talet, kunde 
knytas som jordägare 
till Bosgården och den 
intilliggande byn Bro
by. Detta är med säker
het felaktigt. Hans slut
sats bygger på en kom
bination av å ena sidan 
det faktum att Erik 
Karlssons (Örnfot) 
moder var dotter till 
Ture Kettilsson och att 
Karl Knutsson (Bonde) 
skulle ha ärvt sin styv
far Sten Turesson 
(Bielke), och å andra si
dan att Erik Karlssons 
moder ägde jord i Bro
by. Det Broby som 
Erik Karlssons moder 
ägde, och även hade 
som sätesgård år 1378, 
avser dock Broby i Å 
socken i Östergötland 
(ÄSFI: 311). Vidare 
förefaller det omöjligt, 
atifrån omständighe
terna, att Karl Knuts
son skulle ha ärvt sin 
styvfader.

att staden uppkom på en tidigmedeltida kronodomän (Lundberg 
1928:57).

Söderköping omnämns som jordegendom i ett testamente från 
år 1250. I detta testamente gav drottning Katarina Sunesdotter 
(Folkungaätten) bland annat Söderköping till sin syster Benedik
ta. Den rådande tolkningen, till stora delar utgående från Adolfs 
Schiick, är att det är fråga om gammal kronojord som har kom
mit i Katarinas ägo. Det förhållandet att hon var gift med kung 
Erik Eriksson i kombination med namnet Bosgården är indikatio
ner på att det var fråga om tidigare kronojord (Schiick 1926:201f; 
Lundberg 1928:60). I senare framställningar antyds dock att det 
kan ha varit fråga om att staden var Katarinas privata egendom 
(Broberg & Hasselmo 2001:276). I stadsmonografin över Söder
köping menade sedan Sven Ljung att det var i det närmaste bevi
sat att staden hade tillhört Katarina (Ljung 1949b:24).

Vad tyder då på att staden var privat egendom? För att kom
ma åt denna fråga krävs en lite utförligare genomgång av jordä- 
gandet och de jordägande personernas släktskap med varandra. 
En sådan utredning gjordes av Sven Ljung (1949b:17ff). Efter 
Sven Ljungs arbete har mer kunskap kommit fram om släktför
hållanden bland 1200- och 1300-talets aristokrati. På några cen
trala delar innehåller därför denna utredning brister och några 
rena felaktigheter,1 varför jag har valt att i korthet presentera 
källmaterialet ånyo.

I testamentet från år 1250 anges att Söderköping var Katari
nas arvegods (Ljung 1949b:18). Fadern var Sune Folkesson, som 
i sin tur var son till Folke jarl och sonson till Birger brosa. Mo
dern var Helena, dotter till Sverker den yngre (SBL ”Folkungaät
ten”). Att egendomen räknades som frälsejord, och inte som kro
nojord, visas av några senare brev som rör ägoförhållandena i den 
del av staden som heter Hagan samt den intill staden liggande 
Bosgården.

I ett brev från år 1480 framförde Ivar Axelsson (Tott) och 
Knut Eskilsson (Banér), på sina hustrurs vägnar, klagomål på att 
de tomtören som hustrurna ägde i Söderköping ej betalades (brev 
Söderköping 13/4 1480, RAp). I ett brev utfärdat tre år tidigare 
framgår att samma personer, utöver rätten till tomtören, också 
hade arvsanspråk på patronatsrätten till Helgeandshuset i Söder
köping (brev Stegeborg 1/6 1477, RAp). Patronatsrätten hade re
dan år 1436 överlämnats av Karl Knutsson (Bonde) till myndighe
terna i Söderköping (SMR 11), och brevet från år 1477 var alltså 
en bekräftelse på denna handling.

Av de bevarade dokumenten framgår vidare att innehavet av 
tomtören i Hagan hängde samman med Bosgården i Söderköping. 
I ett brev från år 1380 framgår att Erik Karlsson (Örnfot) och 
hans hustru Märta Knutsdotter (Algotssönernas ätt) bytte jord i
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Bosgården, med undantag för bland annat tomtören i Hagan, till 
Helgeandshuset, mot jord i Broby i Å socken (SRP 1501, se i öv
rigt fotnoten). Det förhållandet att Märta Knutsdotter nämns i 
brevet tyder på att det var hennes arvejord. En annan del av Bos
gården ägdes vid 1400-talets mitt av Karl Knutsson (Bonde). Bos
gården ingår nämligen i förteckningar över Karl Knutssons och 
hans hustrus jordinnehav (C4 fol. 8 r samt fol. 30 v, RA). I arv
skiftet efter Karl Knutssons båda döttrar Kristina och Magdalena 
år 1500 erhöll Kristinas dotterson Knut Alfsson (tre rosor) ande
len i Bosgården (Brev Skara 25/1 1500, Krapperup). Hans son 
Erik Knutsson hade sedan Bosgården som sin sätesgård år 1514. 
Han gav den sedan i morgongåva till sin hustru Margareta Eriks- 
dotter (Vasa) (ÄSF 11:91). Efter olika förvecklingar drogs godset 
in år 1525 för att sedan åter tillfalla de rättmättiga arvingarna. 
Gården var fortfarande frälse år 1562 (Almquist 1947:685).

Av källorna framgår alltså att Bosgården sedan åtminstone 
1380 var delad i två delar. En del tillhörde Helgeandshuset och en 
del som senare, kring mitten av 1400-talet, tillhörde Karl Knuts
son och dennes arvingar. Denna delning av Bosgården återfinns 
även i det äldre kartmaterialet. Den ena delen var vid sekelskiftet 
1700 fortfarande frälsejord, medan den andra delen utgjordes av 
jord ”till de fattiga” och prästgård till S:t Lars (aktnr. Dlll-1:2, 
ESA). Den andra delen motsvaras alltså av det som sedan år 1380 
och framöver under medeltiden ägdes av Helgeandshuset.

Så långt kan vi alltså konstatera att Bosgårdens två delar och 
tomtörena ägdes å ena sidan av Erik Karlssons hustru Märta 
Knutsdotter år 1380 och å andra sidan av Karl Knutsson (Bonde) 
kring 1400-talets mitt. Tomtörena ingick inte i bytet med Helge
andshuset 1380 utan tillhörde framgent frälset. Brevet från år 
1480 kan vidare ge upplysningar om äldre förhållanden. Två av 
de tre personer som hade rätt till tomtören kan knytas till arving
ar till Karl Knutsson genom släktskap. Erik Eriksson (Gyllenstier- 
na) och Ivar Axelsson (Tott) representerade sina hustrurs anspråk, 
vilka båda var döttrar till Karl Knutsson. Den tredje personen 
som klagade i brevet år 1480 var Knut Eskilsson (Banér), vars 
hustru var ättling i rakt nedstigande led till Erik Karlsson och 
Märta Knutsdotter, som hade avyttrat halva Bosgården år 1380.

Finns det då något släktsamband som kan förklara hur Eriks 
Karlssons hustru Märta Knutsdotter och Karl Knutsson (Bonde) 
båda kunde äga Bosgården samt tomtören och patronatsrätt? De 
tre personerna som klagade år 1480 kan föras tillbaka till ett ge
mensamt ursprung (fig. 6:6). Märta Knutsdotter var dotter till 
Knut Folkesson (Algotssönernas ätt). Hennes syster Birgitta Knuts
dotter var gift med Erik Boberg, vars dotter Ingrid var gift med 
Karl Ulfsson (Sparre av Tofta). Karl Ulfsson ärvde sin hustru ge
nom bakarv (ÄSF 1:88), då deras gemensamma son dog före fadern
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men efter modern. Karl Ulfssons enda kända barn som ärvde ho
nom var Margareta, som i sin tur var Karl Knutssons (Bonde) 
moder. Av denna släktutredning framgår alltså att Bosgården och 
rätten till tomtörena måste ha delats i arvskiftet efter Knut Fol- 
kesson (Algotssönernas ätt).

Knut Folkesson var son till Ingegärd Svantepolksdotter, som i 
sin tur var dotter till Svantepolk Knutsson och Benedikta Sunes- 
dotter, som ju fick Söderköping genom testamentet år 1250. Arvs
gången från Benedikta och Svantepolk till Karl Knutsson (Bonde) 
har tidigare gjorts sannolik vad gäller bland annat Svantepolks 
sätesgård Viby i Östra Ryds socken, belägen mellan Söderköping 
och Linköping (Berg 2000:159).

Möjligen tillhörde också byn Alboga, grannbyn till Bosgården 
i Söderköping, Svantepolk och Benedikta. Byn ägdes fram till 
1383 av Bo Jonsson (Grip), som detta år bytte bort det stora Bro- 
kindsgodset i Kinda härad i Östergötland, och bland annat byn 
Alboga vid Söderköping till riddaren Johan Molteke och hans 
hustru (brev Stockholm 19/6 1383, LStB). Bo Jonsson var en av 
arvtagarna efter Svantepolk och Benedikta genom hans farmor 
Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten), som i sin tur var dotter till 
Knut Jonsson (Aspenäsätten) och Svantepolks och Benediktas 
dotter Ingegärd (se Rosman 1923:103ff; Berg 2003a:146).

De slutsatser som kan dras utifrån utredningen om jordägan- 
det i Söderköping är att staden, eller åtminstone den del som he
ter Hagan, tillhörde privatpersoner och att den räknades som 
frälsejord genom hela medeltiden. Även Bosgården räknades som 
frälsejord. Vad gäller staden Söderköping med tillagor fanns be
lägg för att den hade tillhört Katarina Sunesdotter och sedan hen
nes syster Benedikta. Med tanke på ägoförhållandena i den del av 
staden som heter Hagan är det högst sannolikt att även Bosgår
den kan föras tillbaka till Katarina och Benedikta, även om det 
saknas explicita belägg för detta. Såväl denna del av staden som 
stadskyrkan och Helgeandshuset är uppenbarligen byggd på Bos
gårdens mark. Att även resten av staden hörde till denna egendom 
tyder formuleringen i Katarinas testamente år 1250 på. Att Bos
gården på detta sätt räknades som frälsejord under medeltiden vi
sar att Bosgårdar inte endast kan knytas till medeltida kronoe- 
gendomar och det så kallade Uppsala öd (jfr Schück 1926:202 
fotnot 5). Flera av de gods som omtalas i Katarinas testamente 
har Bosgårdar, som t ex Tift utanför Linköping och Siaka söder 
om Linköping (Berg 2003b:95ff). Båda dessa räknades, liksom 
Bosgården i Söderköping, som frälsejord redan under 1200- och 
1300-talet.

Ovan framgick att det i det äldre kartmaterialet fanns indika
tioner på avhysta bebyggelseenheter. I jordeboksmaterialet från 
mitten av 1500-talet nämns ett flertal enheter i stadens närhet
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Sune Folkesson 
gm Helena Sverkersdotter

Katarina Sunesdotter Benedikta Sunesdotter
gm Erik Eriksson gm Svantepolk Knutsson

I
Ingegärd Svantepolksdotter
gm Folke Algotsson (Algotssönernas ätt)

I
Knut Folkesson 
gm Sigrid Håkansdotter

Birgitta Knutsdotter 
gm Erik Boberg

Märta Knutsdotter 
gm Erik Karlsson (Örnfot)

Ingrid Eriksdotter 
gm Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) 

han var omgift 3 gånger

Margareta Karlsdotter Knut Karlsson
(dotter till Karl Ulfsson död före fadern men efter
i hans 3:e eller 4:e gifte) modern, ärvdes av fadern

gm Knut Bonde 
I

Karl Knutsson (Bonde)
gm 1 Birgitta Turesdotter (Bielke)
gm 2 Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud)

I------------  --------------- 1
1 Kristina Karlsdotter 2 Magdalena Karlsdotter
gm Erik Eriksson (Gyllenstierna) gm Ivar Axelsson (Tott)

I
Görvel Eriksdotter 
gm Knut Alfsson (Tre rosor)

I
Erik Knutsson
gm Margareta Eriksdotter (Vasa)

Magnus Eriksson
gm 1 Katarina Stensdotter
gm 2 Kristina Petersdotter (Stallare)

I
2 Erik Magnusson 
gm 1
gm 2 Elisiv Persdotter (Hagle)

I
Kristina Eriksdotter 
gm Knut Eskilsson (Banér)

Dorotea Knutsdotter

Figur 6.6. Släkt t abeli 
över ägarna till Bos
gården i Söderköping 
samt innehavarna av 
rätten till tomtören

som utjordar. Detta tyder på att avhysningar hade skett redan 
före denna tid. Flera av enheterna har också medeltida belägg. I 
några fall har personer eller institutioner med koppling till staden 
ägt jord i dessa enheter. I Gädderstad ägde t ex Johan Skrank jord 
som han testamenterade till Drothems kyrka år 1350 (DS 6390b). 
Detta skulle kunna tyda på att staden eller borgare i staden redan 
under medeltiden har kontrollerat vissa av de kringliggande enhe
terna. En vidare undersökning av dessa förhållanden skulle vara 
av stort värde för att belysa stadens eller borgarnas innehav av 
mark i närområdet.

Söderköping är alltså ett exempel där det finns direkta belägg 
på att en stad har varit privat egendom, i det här fallet åtminstone 
sedan mitten av 1200-talet. Utredningen har visat att staden och

från Hagan i Söder
köping och patronats- 
rätten till Helgeands- 
huset. Belagda inne
havare och ägare är 
markerade med kursiv 
stil. (Källa: ÄSFI: 
"Örnfot", "Tott”, 
"Algotssönernas ätt”, 
"Sparre av Tofta", 
ÄSFII: "Tre rosor" 
samt SBL "Folkunga- 
ätten ”.)
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Bosgården framgent låg på frälse grund. Till Bosgården (huvud
gården), som låg i den medeltida stadens utkant, har hört rätt till 
tomtören från en del av staden. Bosgården och tillhörande rätt till 
tomtören ägdes av frälset, vilka var släktingar i rakt nedstigande 
led till den kvinna som ägde staden under 1200-talets mitt. Sam
ma personer innehade också patronatsrätten till Helgeandshuset.

SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Artikeln har behandlat framväxten av städer under äldre medelti
den. Syftet har varit att ställa nya frågor och visa på möjligheter 
vad gäller framtida forskning om de medeltida städernas upp
komst. Syftet har inte varit att ge några definitiva svar. För att ge 
sådana krävs en större forskningsinsats än vad som har varit möj
ligt att genomföra inom ramen för detta arbete.

Genom att kartlägga jordägostrukturen kring och delvis i de 
olika städerna under 1200- och 1300-talet har starka indikatio
ner framkommit på att städerna låg på frälse grund. Vad gäller 
Arboga och Söderköping kunde detta förhållande beläggas i det 
skriftliga källmaterialet medan det i Skänninge saknades sådana 
belägg. I Skänninge byggde resonemanget på indikationer, som 
framför allt bestod i att personer som tillhörde den världsliga aris
tokratin under 1200-talet förekom som stora jordägare invid och 
möjligen också i Skänninge i kombination med förekomst av så 
kallade Eskilstunakistor i anslutning till de två kyrkorna i staden. 
I de här presenterade fallstudierna tillhörde de jordägande perso
nerna, med undantag av ägaren till tomtören i Arboga Nordan 
ån, högaristokratin och arvtagare till Folkungaättens eller Sver- 
kersättens omfattande jordegendomar. Dessa släkter var kungli
ga, vad gäller Folkungaätten från 1200-talets andra hälft och 
Sverkersätten redan från 1100-talets början. Det förhållandet att 
jorden under 1200-talet ägdes av personer som tillhörde ättlingar 
och arvtagare till sådana kungliga släkter medför att det är svårt 
att fastslå om det var fråga om kunglig jord, det vill säga jord som 
hörde till kungaämbetet, eller om det var fråga om de kungliga 
släkternas arvejord. Vad som är klart är att samtlig jord som har 
diskuterats i de tre städerna, med undantag från Grindberga ut
anför Arboga där proveniensen inte kunde klarläggas, i de äldsta 
skriftliga beläggen räknades som frälsejord och att jorden vid 
dessa tillfällen inte bar spår av att ha varit kronojord. Hävdar 
man att det var ursprunglig kronojord måste man också laborera 
med omfattande överföringar av jordegendomar och stadsområ- 
den från kronan till den världsliga aristokratin, och att dessa 
överföringar i så fall måste ha skett före 1200-talets andra hälft. 
Några indikationer i det skriftliga källmaterialet på sådana över
föringar finns inte i de här undersökta områdena.
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Genomgången av de fyra förklaringsmodellerna om städernas 
uppkomst under äldre medeltid, som kan urskiljas i den tidigare 
forskningen, samt den alternativa bild som kan skönjas i de tre 
presenterade fallstudierna, visar sammantaget på en komplex bild 
med stora variationer. De förändringar som skedde i övergången 
mellan förhistorisk och historisk tid var på ett plan generella och 
allmängiltiga. Urbanisering och uppkomsten av städer i Norden 
skedde under denna tidsperiod ungefär samtidigt som den centra
la kungamakten växte fram och konsoliderades under perioden 
från omkring år 1000 till 1200-talets mitt. Tittar man på bak
grunden till de enskilda städernas och centralplatsernas individu
ella historia framträder i stället variationerna.

En generell iakttagelse är att slutsatserna om kungamaktens, 
såväl som tidigare Hansans, stora inflytande över uppkomsten av 
städer under medeltiden till stora delar är grundat i skriftliga käl
lor. I Danmark är källorna från 1100- och 1200-talet och för det 
medeltida Sverige huvudsakligen från slutet av 1200-talet. Från 
östsvenskt område är undantaget framför allt Sigtuna och möjli
gen även Uppsala (Östra Aros), där kungamaktens inflytande även 
är dokumenterat arkeologiskt genom dateringar av kungsgårdar
na i kombination med att de rumsligt passar in i det samtida gatu
nätet och tomtstrukturen. I övrigt, menar jag, är uppfattningen 
om kungamaktens betydelse dels grundad i analogier med skriftli
ga källor som är tillkomna senare än de urbana platserna, dels i 
generaliseringar utifrån Lund och Sigtuna. Den gängse synen på 
städernas framväxt och föreställningen att kungamakten låg bak
om bygger alltså delvis på att den situation som är känd under 
1200-talet och framåt projiceras bakåt i tiden. Detta betyder inte 
att det är en felaktig syn. Den kan säkert vara giltig för flera av de 
medeltida städerna. Dock skall modellen om kungamakten som 
den drivande kraften inte tas för given, utan den skall snarare be
traktas som en hypotes som bör prövas i varje enskilt fall.

De resultat som har presenterats här öppnar för möjligheten 
att det åtminstone i vissa fall kan ha varit omvända kronologiska 
förhållanden. De stadsprivilegier som utfärdades från 1200-talets 
andra hälft och de kungliga borgar som anlades i städerna skulle 
då vara ett uttryck för att kungamakten knöt befintliga städer el
ler urbaniserade orter till sig i samband med konsolideringen av 
centralmakten.

Min tanke om de omvända kronologiska förhållandena kan då 
jämföras med den nya synen på feodalismen som något som kom
mer ”underifrån”. Från att ha sett kungen och kungamakten som 
skapare av det feodala systemet genom förläningar av stora gods och 
kungliga rättigheter har de senaste decenniernas forskning på loka
la förhållanden på olika platser vänt på kronologin. De godsstruktu
rer som var karaktäristiska för feodalismen fanns redan på lokal 
nivå på flera håll i Europa. Det var dessa existerande strukturer som

294



kungamakten anslöt till sina ambitioner genom att knyta de lokala 
jordherrarna till sig genom allianser, privilegier och förläning av 
makt och rättskipning (Fossier 1976; Innes 2000:141-164).

Samma synsätt kan då prövas för städerna. Vad gäller vissa av 
de medeltida städerna skulle alltså de aristokratiska intressena ha 
varit primära. Den framväxande kungamakten skulle då i ett se
nare skede ha utnyttjat redan befintliga strukturer och därmed 
knutit existerande urbana orter till sig genom privilegier och eta
blerande av kungsgårdar och kungliga borgar. Kanske skall man 
i så fall se vissa städers uppkomst och existens under medeltiden 
som ett resultat av aristokratins behov av att omsätta en del av de 
stora överskott som ackumulerades på godsen på landsbygden. I 
de tre fallstudierna skymtade vi i samtliga fall flera huvudgårdar 
under 1200- och 1300-talet ägda av den världsliga aristokratin, 
och i fallet Skänninge också en andlig institution i form av bi
skopsämbetet i Linköping. I dessa städer skaffade sig dessa aristo
krater kontroll över handeln och hantverket.
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tadsplanering är inte någon modern företeelse. Män
niskor i urbana kulturer har i alla tider haft tankar 
om städernas gestaltning. Städer har utformats med 
utgångspunkt i olika ideologiska, politiska och religi

ösa föreställningar, som har varierat över tid. Städernas gestalt
ning återger den rådande sociala ordningen som ett mikrokosmos 
(Andrén 1998a:143). Det gör dem avläsbara som överlagringar av 
forna och nyare tiders värderingar.

Städerna i Skandinavien var inte isolerade företeelser utan ut
gjorde variationer av den europeiska stadskulturen. Anders An
drén menar att från romersk järnålder och fram till 1700-talet till- 
lämpades delar av den stadskultur som fanns i Medelhavsländer
na i Skandinavien. Järnålderns centralplatser i Skandinavien kan 
ses som mycket fristående tolkningar av de romerska städerna.

KARIN LINDEBLAD

DEN GRÖNA STADEN
De odlade delarna av 
stadslandskapet är 
förvånansvärt outfors
kade inom svensk 
stadsarkeologi. Detta 
beror sannolikt inte på 
att trädgårds- och kål
gårdstomter inte fun
nits inom undersök
ningsområdena, utan 
snarare på att dessa har 
prioriterats bort på 
grund av avsaknad av 
relevanta frågeställ
ningar och metoder. 
Under de senaste åren 
kan man dock se ett 
ökat intresse för denna 
del av stadsrummet.

Med kristendomen kom en ny stadsidé till Skandinavien. Staden 
var utgångspunkten för den kristna kosmologin och den fanns på 
olika sätt närvarande i de tusentals kristna kyrkor som uppfördes i 
Skandinavien. Den sociala och rumsliga ordningen tog sin utgångs
punkt, och skapades utifrån den kristna världsbilden. Det goda i 
världen fanns i centrum och det annorlunda och ”de andra” fanns 
i utkanten. Andrén menar att man genom den ofta förekommande 
flerkyrkligheten i städerna skapade sakrala stadslandskap (Andrén 
1998a:15ff). Den kristna kosmologin manifesterades på ett mer på
tagligt sätt i form av ”känslan” vid rörelser i stadsrummet (Alten
berg 1996).

I England har man på senare år diskuterat ”townscaping” i de 
medeltida städerna ur delvis nya perspektiv (Lilley 2002). Tidigare 
sågs de äldre brittiska städerna som mer eller mindre spontant fram
vuxna kring borgar och kloster. I dag betraktar man gestaltning och 
omvandling av städer som ett resultat av noggrann planering med 
ideologiska, politiska och religiösa förtecken. Planeringen av städer
na skedde på flera olika skalnivåer, alltifrån var i landskapet de pla
cerades till den enskilda stadsgårdens byggnader, gårdsplaner och 
odlingar. Det är viktigt att understryka att stadslandskapet inte har 
varit statiskt och från England finns också tydliga exempel på att 
stora och genomgripande förändringar inom städerna skedde under 
medeltidens gång. I det skriftliga källmaterialet framgår det att dessa 
förändringar var noggrant planerade och initierade av staden råd.
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I de brittiska städerna kan man se hur vissa generella idéer kring 
städernas gestaltning förändrades över tid. Ett exempel på detta 
är det stora intresset för geometri under 1100- och 1200-talet, 
som avspeglas i flera städers utformning. Geometrin var dels av 
praktiskt betydelse för lantmätare och arkitekter dels betraktades 
den även som en symbol för den kristna gudomliga ordningen. 
Symbolik av detta slag återfinns i medeltida måleri och arkitektur 
men även i hela städers utformning. De ”rätta” proportionerna 
uppfattades som liktydigt med skönhet ur ett kristet perspektiv. 
Thomas av Aquino uttryckte denna syn på följande sätt i Summa 
Theologica, I, q5, a4 (efter Eco 2005:88):

”Skönhet består av lämplig proportion, ty sinnena gläds åt 
välproportionerade ting.”

En fråga är om detta ideal är något som vi kan diskutera med 
utgångspunkt i arkeologiskt material. Denna uppfattning om este
tik kan identifieras i religiösa byggnader, som kyrkor och konvent, 
men var det ett ideal som delades av stadens övriga invånare? Är 
det möjligt att studera den enskilda stadsgårdens utformning i ter
mer av skönhetsuppfattning och olika stilideal i ett längre tidsper
spektiv? Detta är frågor som sällan diskuteras inom stadsarkeolo- 
gin men som kan vara en ny aspekt på källmaterialet.

Städernas gestaltning har i huvudsak studerats med utgångs
punkt i den byggda miljön. Detta trots att vi genom det skriftliga 
källmaterialet vet att det fanns trädgårdar åtminstone från 1200- 
talet och framåt i våra städer. Det äldsta omnämnandet i Sverige av 
en odling i stadssammanhang är från år 1222, då omnämns en 
trädgård i Lund. Därefter nämns trädgårdar och kålgårdar hela 
medeltiden igenom (se t ex DS 212; DS 7417; DS 2613; SD 1666). 
Med utgångspunkt i dessa belägg kan vi konstatera att de äldre 
städerna inte bara bestod att bebyggda ytor, utan att det även fanns 
odlingar av olika karaktär och betydelser i stadslandskapet.

Det vi idag allmänt kallar trädgård var, under medeltiden och 
senare perioder, uppdelat på en rad specifika benämningar. Vad 
vi i dag skulle kalla fruktträdgård kallades trädgård eller apla- 
gård och i städerna fanns även kålgårdar, lustgårdar, humlegår
dar och örtagårdar (fig. 7). Förutom dessa odlingar, som framför 
allt fanns inom det bebyggda stadsområdet, tillhörde även de yt- 
mässigt mycket omfattande stadsjordarna stadsområdet.

De odlade delarna av stadslandskapet är förvånansvärt outfors
kade inom svensk stadsarkeologi. Ett talande exempel på detta är 
Anders Andréns konstaterande för Lunds vidkommande, att trots 
hundra år av arkeologisk verksamhet har ingen medeltida trädgård 
identifierats i staden (Andrén 1998b:149). Detta gäller inte enbart 
för Lund utan får nog sägas vara generellt för stadsundersökning- 
ar, även om det finns undantag (se t ex Gardelin 2000; Johansson 
Hervén 2001; Hedvall 2002). Förhållandet beror sannolikt inte på
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Figur 7.1 Träsnitt från 
år 1580 som visar två 
trädgårdsarbetande 
män. Odlingarna är 
uppdelade i rektangu
lära odlingsbäddar och 
några av de redskap 
som användes vid 
odlingen finns med på 
bilden . Efter Hyams 
1971.

att trädgårds- och kålgårdstomter inte funnits inom undersök
ningsområdena, utan snarare på att de oftast har prioriterats bort 
på grund av avsaknad av relevanta frågeställningar och metoder.

Stadsbornas olika odlingar kan studeras ur flera aspekter och 
därigenom ge nya perspektiv på stadslivet. Städernas odlingar 
kan på många sätt sägas befinna sig i ett gränsland. De kan bely
sa frågor som rör sig mellan det praktiska och det njutbara, mel
lan hortikultur och produktion samt mellan ekonomi och kultu
rell symbolik (Wolschke-Bulmahn 2001:2ff).

I det följande görs en översiktlig undersökning av den senme
deltida staden Vadstena i Östergötland ur ett odlingsperspektiv i 
syfte att lyfta fram ett exempel på hur städernas odlingar kan stu
deras. Därefter diskuteras även stadsjordarna, det vill säga de 
mycket omfattande odlingar som låg utanför den bebyggda sta
den men inom stadens juridiska område.

TRÄDGÅRDSSTADEN
När man betraktar en flygbild över dagens Vadstena är det slåen
de hur stor del av stadsområdet som utgörs av gröna ytor av olika 
slag (fig. 7.2). Detta upplevs inte på samma sätt när man rör sig 
på gatorna i staden, eftersom väldigt många av de gröna ytorna är 
privata och ofta kringgärdade av byggnader, plank, häckar eller 
staket. Frågan är om dagens grönskande stad har en tradition 
bakåt i tiden eller om denna stadsbild är ett sent fenomen. För att 
undersöka detta används i det följande äldre kartmaterial, skrift
ligt samt arkeologiskt källmaterial.
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Den äldsta förteckningen över Vadstenas olika tomter är från 
1560. I staden fanns då 202 gårdstomter. I förteckningen finns 
även 140 trädgårds- och kålgårdstomter (inberäknat kålgårds
tomter utanför det bebyggda stadsområdet). Det går att utläsa på 
vilken gata tomterna har legat och vilka personer som bott där 
men det går inte att få någon inbördes ordning mellan tomterna. 
Det är dock tydligt att en stor del av stadens tomter användes för 
olika slags odlingar (Söderström 2000:320).

Sommaren år 1705 upprättade Johannes Eekboum kartor över 
Vadstena stad och dess jordar (fig. 7.3). Kartan över staden är 
mycket detaljerad och till den hör en ingående beskrivning av var
je tomt (Eekboum 1979). Kartan gör det möjligt att få en bild av 
hur stora delar, samt vilka delar, av Vadstena som odlades när ka
tan upprättades. I förhållande till beskrivningen från år 1560 har 
såväl antalet gårdstomter som kål- och trädgårdstomter minskat i 
antal. Förmodligen beror detta på sammanslagning av tomter.

Eekboum redovisar drygt 270 olika tomter, varav 86 är träd
gårds- eller kålgårdstomter. I den aktuella beskrivningen upptas 
endast kålgårdstomter inom den bebyggda staden, till skillnad 
från den äldre förteckningen (Söderström 2000:320).

Med utgångspunkt i Eekboums karta har samtliga tomter som 
till största delen var obebyggda år 1705 identifierats (fig. 7.4). 
Dessa utgörs av benämner, trädgårdar, kålgårdar, kryddesängar

Figur 7.2. Vadstena är 
den yngsta medeltids
staden i Östergötland 
och är intimt förknip
pad med birgittiner
klostrets etablering 
under slutet av 1300- 
talet. Staden har kvar 
mycket av sin medel
tida karaktär genom ett 
stort antal bevarade 
stenbyggnader och 
medeltida gatusträck- 
ningar. Foto: Jan Norr
man, RAÄ.
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och gräshagar. Dessutom fanns en åker i stadens östra utkant. 
Eekboum anger att den tidigare har kallats slottets humlegård.

Eekboums olika benämningarna på odlingstomterna kräver 
en förklaring. Med trädgård avses vad vi idag skulle kalla för 
fruktträdgård eller fruktodling. I de allra flesta fall har Eekboum 
inte noterat vilket slags fruktträd det rör sig om, undantag görs 
för den stora slottsträdgården i väster och för trädgårdarna som 
tidigare tillhörde Vadstena kloster i nordost. I dessa trädgårdar 
odlades äpplen, päron, plommon och körsbär. I båda trädgårdar
na fanns även en handfull mindre områden som Eekboum be
nämner kryddesängar, som med ett modernare språkbruk kallas 
örtagårdar. Dessa båda områden med trädgårdar var de ojämför
ligt största i Vadstena och låg båda i utkanten av den bebyggda 
staden. Ett tämligen stort antal trädgårdar, som till stor del ägdes 
av stadens mer prominenta borgare, fanns dessutom i den södra 
delen av staden. Trädgårdarnas storlek varierade, de var alltifrån 
ca 200 upp till 4 000 m2 stora. 1 samma delar av staden fanns 
även ett stort antal kålgårdar, där stadsborna bland annat odlade 
grönsaker och olika rotfrukter. En stor andel av kålgårdarna låg 
utmed själva stadsgränsen men flera fanns också intill trädgårdar
na. Kålgårdstomterna var överlag mindre än trädgårdarna.

Den tredje större kategorin av obebyggda tomter inom själva 
stadsområdet är, vad Eekboum benämner, gräshagarna. Dessa 
tomter har använts som betesmark och för fodertäkt. Gräshagar
na är färre till antalet än träd- och kålgårdarna och ligger i sam
ma delar av staden som dessa. En intressant detalj är att kyrko
gården vid Klosterkyrkan användes som gräshage av kyrkans 
klockare, samtidigt som den var i bruk som begravningsplats.

Eekboum nämner även vilka gårdar i staden som hade träd
gårdar och kålgårdar på själva gårdstomten. Flertalet av gårdar
na med kålgårdar på tomten var tämligen små, medan de som 
hade trädgårdar var betydligt större. Både gårdarna med trädgår
dar och kålgårdar låg i en zon innanför de helt odlade tomterna 
och ut mot Vättern men saknas i stadens centrala delar, kring 
Rådhustorget och Storgatan (fig. 7.4).

Det är intressant att notera att det var stadens mer prominen
ta borgare, rådmän och borgmästare, som hade trädgårdar. Träd
gården verkar ha varit ett uttryck för hushållets sociala ställning. 
Den allra största bebyggda tomten med trädgård och kålgård äg
des av prosten Samuel Pontin. Denna var drygt 7 000 m2 stor och 
hade tidigare tillhört biskopen i Linköping. Förutom denna hade 
Pontin ytterligare en stor trädgårdstomt (drygt 2 000 m2) med 
karpdamm.

Sammantaget kan vi konstatera att när Johannes Ekboum 
karterade Vadstena sommaren år 1705, måste det ha varit en till 
stora delar grönskande stad som mötte honom. Stadens utkanter
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Figur 7.3. Johannes 
Eekboums karta över 
Vadstena slott och stad 
från 1705. Efter Eeek- 
boum 1979.
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dl Hage 
MB Kryddgård 
BM Kålgård 
MB Kålgård med hus 

Trädgård
Figur 7.4. Pd kartan
markeras tomter som
användes som träd-

mot land, där de stora infartsvägarna nådde staden, bestod till 
stora delar av trädgårdar, kålgårdar och gräshagar. Innanför des
sa och ut mot Vättern, fanns bebyggda tomter men även stora går
dar med trädgårdar.

Om vi återvänder till dagens flygbild över Vadstena kan vi 
konstatera att de odlade ytorna i staden var fler för 300 år sedan 
än idag. Detta gäller framför allt i den södra delen av staden som 
i dag har småhusbebyggelse men där de tomtstrukturerna på fle
ra ställen är identiska med de från år 1705. Flera av de större träd
gårdarna finns helt eller delvis kvar som olika grönområden. Det
ta gäller framför allt de stora trädgårdarna norr och söder om 
Klosterkyrkan men även i viss mån kring Slottet. Även Samuel 
Pontins trädgård finns till stora delar kvar som grönområde idag 
som ett grönt kulturarv.

Är då den trehundraåriga stadsbild som generellt tecknats ovan 
just trehundraårig eller är den även giltig för äldre perioder? Som 
nämndes inledningsvis finns en tomtförteckning över Vadstena 
från år 1560 och genom denna står det klart att även i mitten av

gårdar, kålgårdar ock 
gräshagar år 1705. I 
enstaka fall fanns det 
någon mindre byggnad 
på dessa tomter. De i 
stort sett helt odlade 
ytorna har legat i 
stadsområdets utkanter 
medan gårdstomter 
med trädgårdar och 
kålgårdar har legat 
närmare stadens torg 
och huvudgata.
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1500-talet brukades en betydande del, 40 %, av Vadstenas tom
ter som trädgårdar och kålgårdar. Möjligen kan man tänka sig att 
delar av denna stadsbild går tillbaka till senmedeltiden. En väg att 
diskutera detta vidare är att jämföra resultat från arkeologiska 
undersökningar med de odlade ytorna från år 1705, för att se om 
dessa använts för odling kontinuerligt från 1400-talet och framåt 
eller om de periodvis varit bebyggda. Detta kan också vara en 
möjlig väg att undersöka om de odlade ytorna planerades samti
digt som den bebyggda staden. Var städernas odlade ytor redan 
från början en del av stadskonceptet?

Vadstena klosters trädgårdar är väl synliga i stadsbilden idag. 
Den senmedeltida tegelmuren omgärdar ännu trädgårdarna och 
de har till stora delar kvar sin 600-åriga omfattning. Ännu i bör
jan av 1800-talet hade trädgården mycket kvar av sin medeltida 
karaktär (Sylvén 1919), vilken i sin tur var inspirerad av de ro
merska och de arabiska trädgårdarna. Klosterträdgårdarna var 
fyllda med symbolik. Klosterträdgårdarna symboliserade paradi
set med dofter, ljud och färger och var, näst efter kyrkan, klos
trets heligaste plats. Trädgårdarna var slutna rum, omgivna av 
häckar eller murar. De korsformade gångarna symboliserade den 
kristna vägen. I mitten fanns ofta en fontän eller en brunn. Vatt
net och brunnen är båda centrala i den kristna föreställningsvärl
den som symboler för Kristus (Klingborg 1990:13f; Dunér & Du- 
nér 2001:268). Korsformen med vattenspel i mitten övertogs från 
de arabiska trädgårdarna och gavs ett kristet innehåll.

Det fanns ingen knivskarp gräns mellan vad som odlades i 
trädgården, örtagården eller kålgården. Detta var flytande efter
som varje enskild växt ansågs besitta en rad skilda egenskaper. 
Många växter hade dessutom en symbolisk och religiös betydelse. 
Som exempel kan nämnas madonnaliljan, som förutom att den 
användes som skönhetsmedel och medicin symboliserade jungfru 
Maria och användes som altarprydnad. Detta gränslösa synsätt 
på växterna skapade odlingar som idag säker skulle uppfattas 
som prunkande, vackra och kanske romantiska men som av dåti
dens människor sannolikt uppfattades som dels praktiska och 
dels som fyllda med olika symbol- och skönhetsvärden (Hansson 
& Hansson 2002:38).

I Vadstena låg nunnornas trädgård norr om och munkarnas sö
der om kyrkan. Birgitta nämner nunnornas trädgård i sina bestäm
melser för klostret. Enligt dessa skulle två systrar ansvara för och 
vakta trädgården. För dess skötsel fanns även en trädgårdsmästare 
och trädgårdsdrängar. Nunnornas trädgård bestod av tre delar, en 
apelgård, en örtagård och en lustgård mellan kyrkan och nunnor
nas bostäder. Lustgården, eller gräsgården, var en blomsteräng 
främst avsedd för nunnornas rekreation och meditation. Här odla
des madonnaliljor och rosor som användes för att pryda kyrkan.
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Munkarnas trädgård var från början en fruktträdgård anlagd av 
Johan Päterson, för övrigt den förste svenske trädgårdsmästaren 
som vi vet namnet på. I fruktträdgården odlades bland annat val
nöts- och mullbärsträd, bergamotter och möjligen också kastan
jeträd. Munkarnas trädgård utvidgades åtminstone ett par gång
er under 1500-talet och omgavs slutligen av den tegelmur som än 
idag omger trädgården (Clemedson 1990:43f; Dunér & Dunér 
2001:170f).

En gängse uppfattning är att det var med klosterväsendet som 
flertalet nya växter introducerades i Skandinavien under medelti
den. Detta äger sannolikt sin riktighet för vissa växter men nya 
undersökningar av botaniskt material samt skriftliga källor i 
Norge visar att flera kulturväxter odlades i städerna innan klos
tren etablerades. Sannolikt har städerna varit innovationscentra 
för odling av exempelvis grönsaker som sedan spritts ut på lands
bygden, vilket har visats genom paleobotaniska resultat från brit
tiska öarna (Øye 1998:23f).

En stor förändring av Vadstenas stadsbild skedde när slottet 
uppfördes vid mitten av 1500-talet. På platsen fanns tidigare ett 
trettiotal tomter som avhystes för att lämna plats till själva slottet 
men även stora områden togs i anspråk för slottsträdgården, som 
enligt 1705 års karta var mycket omfattande.

Flera av de gårdar som fick lämna plats åt slottet undersöktes 
arkeologiskt i mitten av 1990-talet. Ett par tomter undersöktes i 
sin helhet. Bebyggelsen har daterats till perioden mellan 1400-ta
lets första hälft fram till avhysningen år 1544. Tomterna har varit 
långsmala med kortsidan mot Sjögatan som gick längs med Vät
tern. Bredden på tomterna varierar mellan 10 och 15 m medan 
djupet har varit kring 60 m. Bostadshusen var placerade mitt på 
tomterna och bakom dessa fanns ytor utan konstruktioner. I den
na obebyggda del fanns, på fem tomter, spadavtryck i den ljusa 
sanden, vilket tillsammans med avsaknad av konstruktioner, gör 
att denna del av tomten tolkats som kålgårdar. På en av tomterna 
var spadavtrycken koncentrerade till parallella avlånga partier, 
vilket visar att odlingarna här har varit uppdelade i separata od- 
lingssängar med gångar emellan (fig. 7.5) (Eledvall 2002:50ff). 
Liknande rektangulära odlingssängar har även uppmärksammats 
i Linköping, där de knutits till odlingar vid franciskanernas kon
vent (Tagesson 1988; Tagesson 2002:322).

På de undersökta gårdarna i Vadstena har samma del brukats 
som kålgård under de cirka 150 år som de existerade. Kålgårdar
na upptog mellan en tredjedel och hälften av tomten. Det är in
tressant att notera att kålgårdarna hade samma placering på 
samtliga fem tomter i förhållande till byggnader och gator. Mot 
en bakre gata fanns på några av tomterna mindre byggnader som 
avgränsade kålgården mot gatan. Mot granntomten avgränsades
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Figur 7.5. I kvarteret 
Sanden i Vadstena 
undersöktes fem tomter 
med kålgårdar. Den 
odlade ytan hade sam
ma placering under de 
150 år som tomterna 
användes för stads
gårdar. Bebyggelsen 
som visas är från 
början av 1500-talet. 
Efter Hedvall 2002.

de i det äldsta skedet med flätverkshägnader och senare med plank. 
Resultat från makrofossilanalyser visar att stadsborna bland an
nat odlade palsternacka och lin här (Hedvall 2002:21, 50f).

Undersökningarna i Vadstena visar att lämningar av stadens 
odlade ytor visserligen är svårfångade men inte omöjliga att arbe
ta med arkeologiskt och att de var en viktig del av stadsbornas 
vardagsliv.

EN KORT UTBLICK
Det skriftliga källmaterialet kring stadsbornas odlingar, för 
svenskt vidkommande, är tämligen litet men vänder vi blicken 
till England är det betydligt rikligare. Här har dessutom träd- 
gårdsarkeologi varit en tämligen omfattande verksamhet de se
naste 25 åren, de senaste åren även inom exploateringsarkeolo- 
gin. En allmän trend inom den brittiska trädgårdsarkeologin 
idag är att trädgårds- och landskapsgestaltning studeras alltmer
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med utgångspunkt i trädgårdarnas komplexitet och symbolvär
den. Trädgårdarna studeras även alltmer i sitt sammanhang med 
byggnader och hela landskapsutsnitt (Currie 2005:lff).

Några av de tidigaste omnämnanden av trädgårdar i England 
är från 900-talet och trädgårdarna som nämns är ofta vid, eller i, 
städerna. Det är först under senmedeltiden det brittiska materia
let blir tydligare vad gäller trädgårdarnas karaktär samt var de 
var placerade i staden. 1 de större städerna, som till exempel Lon
don, låg de stora trädgårdarna företrädesvis i stadens utkanter.

Figur 7.6. Teckning från 
1565 av den engelska staden 
Wilton. Lägg märke till bur 
stor del av stadsområdet 
som upptas av fruktodlingar 
och andra odlingar. Liksom 
i senmedeltidens Vadstena 
var odlingarna ordnade i 
rektangulära bäddar med 
gångar emellan. Efter 
Landsberg 1997.
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Den största koncentrationen av trädgårdar i hela England fanns i 
utkanten av London, bland annat hade Westminster Abbey en 
enormt stor trädgård, som idag motsvaras av Hyde Park. I områ
det fanns även andra trädgårdar av varierande storlekar som äg
des av borgarna och adeln. I det brittiska materialet kan vi se att 
trädgårdarna ägdes av de flesta sociala grupper i staden. De väl
bärgade köpmännen hade stora lustgårdar som kallades Paradis, 
medan hantverkare hade mindre odlingar där det primära syftet 
var att odla grönsaker och andra ätliga växter.

I de mindre senmedeltida städerna var det just det stora anta
let trädgårdar som särskiljde dem från den omgivande landsbyg
den. Det finns exempel på städer som hade så stor andel trädgår
dar att de kan karakteriseras som trädgårdsstäder (fig. 7.6). Små
städerna stimulerade hortikulturen i omgivningen. I städerna 
fanns en större variation i det odlade växtmaterialet än på lands
bygden. I de medeltida trädgårdarna och kålgårdarna på lands
bygden odlades framför allt lök, vitlök, kål, ärtor, bönor och per
silja, frukt - äpple, päron, körsbär, plommon, vindruvor. I städer
na odlades dessutom till exempel gurka, gurkört, fänkål, isop, 
salvia, palsternacka och selleri. Städerna var även centrum för för
säljning av fröer, plantor och sticklingar och snittblommor och 
för såväl produktion som konsumtion av trädgårdsprodukter 
(Dyer 1994:121ff). Detta, sammantaget med att det stora antalet 
trädgårdar skilde staden från landsbygden, ger ett intressant och 
kanske annorlunda perspektiv på staden än de gängse.

STÄDERNAS JORDAR
Det var inte bara inom det bebyggda området som stadsborna 
hade odlingar. Utanför den staden fanns omfattande stadsjordar, 
som ända fram till 1800-talet präglade stadsbilden (Jfr Lind
ström, denna volym och Berg, denna volym). Spannmålsodling 
betraktades långt fram i tiden som en av städernas viktigaste nä
ringar. Den största delen av städernas ägor bestod ytmässigt av 
stadsjordarna med åkrar, ängar, betesmarker och skog, inte av 
tomt- och gatumark.

Stadsjordarnas storlek har varierat, bland annat beroende på 
när städerna grundades, befolkningsstorlek samt olika naturgeo
grafiska förhållanden. Trots att stadsjordarna var en mycket stor 
del av staden och att arbetet på dem sannolikt har varit en bety
dande syssla långt fram på 1800-talet, har väldigt lite forskning 
bedrivits kring stadsjordar i Sverige (Björklund 2003:1, 21).

Den norska arkeologen Ingvild Øye har framhållit att jordbru
ket i de norska städerna skiljde sig på flera sätt från det som be
drevs på landsbygden. Redskapen var desamma men organisatio
nen och driften var annorlunda. Omfånget i städerna var mindre,

313



liksom närings- och ägostrukturen. Som exempel nämner hon att 
klostren och andra andliga institutioner drev jordbruk med inhyrd 
arbetskraft och hade möjligheter för en mer specialiserad drift. 
För flertalet stadsbor var jordbruket i huvudsak en binäring, som 
gav ett tillskott till hushållet och som sköttes främst av kvinnor, 
barn och äldre människor. I de norska städerna kan man också se 
att odlingen och jordbruket förändrades över tid och att det dess
utom fanns stora variationer mellan olika städer. Som exempel på 
det senare kan nämnas att biskopsstäderna Hamar och Stavanger 
skilde sig från de övriga genom en mer agrar prägel. I städernas 
äldsta skede var bebyggelsen tämligen gles och sannolikt har 
spannmåls- och annan odling skett i nära anslutning till bebyggel
sen medan betes- och slåtterområdena legat längre ut på stadsjor- 
darna. Med största sannolikhet har det funnits en definierad stads- 
jord redan i städernas äldsta skede, menar Øye, och den gängse 
uppfattningen av stadsborna som konsumenter av livsmedel från 
landsbygden bör tonas ned även om det är osäkert huruvida pro
duktionen i städerna var tillräcklig för stadsbornas behov.

När de norska städerna byggdes ut under andra halvan av 
medeltiden minskade möjligheterna till stadsjordbruk även för de 
andliga institutionerna som fick minskade arealer till sitt förfo
gande. Åkerbruk och djurhållningen minskade i betydelse. Däre
mot fick olika former av trädgårdsodling större betydelse, något 
som är särskilt tydligt i Bergen men det finns antydningar om att 
förhållandet varit likartat även i Oslo (Øye 1998:7f, 65ff).

För svenskt vidkommande har kulturgeografen Annika Björk
lund i en magisteruppsats detaljstuderat Arbogas stadsjordar ur 
två huvudskaliga perspektiv: stadsjordarnas ursprung och för
ändring över tid samt vem som ägde och brukade jordarna (Björk
lund 2003). Arbogas stadsjord var i jämförelse med andra städer 
relativt stor och utbredningen har förändrats över tid. Sannolikt 
har stadsjordarna funnits redan från det att staden etablerades 
under 1200-talet (jfr Berg, denna volym). Björklund menar att 
jordlotterna i Arbogas stadsjord ursprungligen kan ha hört till 
stadstomterna. Liksom Øye ifrågasätter Björklund äldre antagan
den om att städerna var helt beroende av den omgivande lands
bygden för sin livsmedelsförsörjning.

Vad gäller ägandet av stadsjord visar Björklunds studie att det 
under senmedeltiden var koncentrerat till ett litet antal borgare och 
inte ägdes av staden som tidigare antagits. Dessutom har hon visat 
att majoriteten av ägarna tillhörde borgerskapets övre skikt. För 
merparten av stadsborna i Arboga användes inte stadsjorden för 
åkerbruk utan var betydelsefull som bete. I Arboga framstår mark
användningen på stadsjordarna från senmedeltid till 1800-talets 
slut som relativt konstant och så sent som på 1800-talet såldes 
spannmål från stadsjordarna till Bergslagen. I slutet av 1800-talet
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byggdes järnväg, industrier och så småningom även bostadsområ
den upp på stadsjordarna i Arboga och liksom i de flesta svenska 
städer finns i dag ingenting, eller mycket lite kvar av de äldre 
stadsjordarna (Björklund 2003:30f, 45ff, 50f).

Hur är det då med det arkeologiska kunskapsläget för städer
nas jordar i Sverige? Liksom för odlingen inom det bebyggda 
stadsområdet har inte stadsjordarna varit i fokus inom stadsarke- 
ologin. Överhuvudtaget är odlingslandskapets arkeologi en täm
ligen sen företeelse i Sverige. Det är först under 1990-talet som ar
keologer började syssla med detta forskningsfält. Vad gäller stads
jordarna finns åtminstone två skäl till att den arkeologiska 
forskningen kring dessa är blygsam. Stadsjordarna inkluderas 
inte inom de områden av städerna som är skyddade av kulturmin
neslagen. Gränsen för stadsområdet i fornminnesregistret är of
tast dragen med utgångspunkt i det bebyggda stadsområdet i det 
äldre kartmaterialet. En annan orsak är att stadsjordarna i de all
ra flesta städer bebyggdes med stora fabrikslokaler, järnvägssta
tioner och bostadsområden under industrialismens intåg. Det är 
endast i de mindre städerna som delar av stadsjordarna fortfaran
de är obebyggda.

Avslutningsvis kan vi konstatera att forskningen kring träd
gårdar, kålgårdar och andra odlade tomter inom och utanför den 
bebyggda staden är mycket blygsam ur ett arkeologiskt perspek
tiv. Överhuvudtaget är trädgårdsarkeologi en tämligen marginell 
företeelse i Sverige, även om man kan se ett ökat intresse för det
ta under det senaste decenniet (se t ex Romanus 2002; Frost 
2003). Generellt sett har de trädgårdsarkeologiska undersökning
ar som utförts ofta studerat eftermedeltida högreståndsmiljöer 
och i flera fall har syftet varit att rekonstruera en äldre trädgård.

Inom svensk uppdragsarkeologi är det snarare undantag än re
gel att trädgårdsarkeologiska undersökningar utförs. Möjligen är 
det så att vi arkeologer har fokuserat mer på de företeelser i städer
na som traditionellt uppfattas som ”urbana”: bebyggelse, gatunät 
och monumental arkitektur (jfr Larsson, denna volym). Sannolikt 
hade inte kålgårdarna i Vadstena, som berördes ovan, undersökts 
om de inte legat tillsammans med bebyggelse. Detta är dels ett 
antikvariskt problem men även en inställning till odlingslämning- 
ar i städerna som flera av oss arkeologer delar och reproducerar. 
Lämningar efter stadsbornas odlingar är visserligen mer svårfång- 
ade än bebyggelsen men exemplet ovan från Vadstena visar att det 
är möjligt att arbeta vidare med denna typ av lämningar.

Vid undersökningar av stadsbornas odlingar är fältmetoderna 
något annorlunda än de gängse stadsarkeologiska metoderna, vil
ket hänger ihop med både frågeställningar och lämningarnas ka
raktär. En möjlig väg att gå vidare kan vara att kombinera stads
arkeologiska metoder med olika metoder från agrarforskningen
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samt använda andra tvärvetenskapliga angreppssätt. Genom stu
dier av städernas omfattande odlingar kan man belysa flera olika 
aspekter av städerna och stadsborna, alltifrån symboliska till eko
nomiska aspekter. Trädgårdarna och kålgårdarna inne i städerna 
var sannolikt inte av större ekonomisk betydelse, i jämförelse med 
till exempel spannmålsodlingen på stadsjordarna, däremot spen
derade stadsborna mycket av sin tid i trädgårdarna. Vad hade 
stadsborna för föreställnings- och symbolvärden knutna till od
lingarna? Klostrens trädgårdar var fyllda med symbolik, gäller 
detta även den övriga stadsbefolkningen eller övervägde de eko
nomiska värdena för dem?

Från England och Norge finns exempel på att det i senmedel
tidens städer fanns stora ytor inom det bebyggda stadsområdet 
som användes för olika typer av odling och som brukades av oli
ka grupper av människor. Resultaten från genomgången av 1705 
års karta över Vadstenas tomter ger en likartad bild, som åtmins
tone för mig ger ett delvis nytt perspektiv på den äldre staden. 
Kan det ha varit så även i Sverige att städerna var centrum för 
hortikultur, både i fråga om konsumtion och produktion? Att den 
koncentrerade och varierade odlingen är en företeelse som, bland 
flera andra, skilde ut städerna från landsbygden? Genom studier 
av stadens odlade ytor, ur olika perspektiv, kan vi sannolikt få en 
delvis annorlunda bild av staden och stadsbornas vardagsliv och 
livsmiljö än den gängse.
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