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OMSLAGSBILDEN: Järnvägsparken i sin blomster
prakt vid Norrköpings Centralstation. 
foto: Tekniska museet, Olaf Erikssons arkiv (foto
grafering 1912–1939, publicerad 19 mars 2016). 
Licens: Public Domain Mark (PDM)
Dokument ID TEKA0024284.

Karta: Reskarta över Sverige och landets järnvä
gar utarbetad av N.P. Pettersson 1873. 
Licens: Public Domain Mark (PDM).
Postmuseum, dokument ID POST.045067.

BAKSIDESBILDEN: I den elektriska belysningens 
barndom var det vanligt att armaturen utformades 
så att glödlamporna var väl synliga. Tammerfors 
var tidigt ute med elektrisk belysning, vilket Niklas  
Rapo berör i det här numret av tidskriften. Sta
dens domkyrka, som uppfördes 1902–07 med Lars 
Sonck som arkitekt, försågs redan från början med 
elektrisk belysning. Till och med altarprydnaderna 
gjordes ursprungligen med synliga glödlampor. På 
bilden syns en av kyrkans pelare med bevarad ori
ginalarmatur.
foto: Linda Qviström 2021.

n
r 81 2021

Bebyggelsehistorisk tidskrift 

Bebyggelsehistorisk
tidskrift

I DETTA NUMMER: Från Älvsborgs lösen till Tammerfors – med byte i Hallsberg | Early Swedish 
railway gardens | Auktoriserade kyrkliga kulturvärden | Gatubelysningens elektrifiering och stads
rummets differentiering i Tammerfors | Estimating Sweden’s population in the Early Modern Period | 
RAPPORTER: Jakobslunds bruk: Att illustrera det osynliga | RECENSIONER 



Bebyggelsehistorisk tidskrift
nr 81 • 2021

redaktörer 

mattias legnér, linda qviström,

håkan berglund lake



redaktionens adress
Ekonomisk-historiska institutionen, 
Uppsala universitet
Box 513    751 20 Uppsala

www.bebyggelsehistoria.org
e-post: red@bebyggelsehistoria.org

recensioner
Mattias Legnér 
e-post: 
mattias.legner@konstvet.uu.se

prenumeration och distribution
Eddy.se ab 
Box 1310    
621 24 Visby
Telefon 0498-253 900
e-post: order@bokorder.se

prenumeration för 2022 kan teck-
nas på tidskriftens ordersida http://
bht.bokorder.se eller via e-post 
order@bokorder.se eller telefon 
0498-253 900, fax 0498-249 789.

En årsprenumeration kostar 450 kr 
inkl. moms.

lösnummer och äldre nummer 
beställs på samma sätt via e-post 
eller telefon/fax. 
Lösnummerpris 225 kr + porto.

© Respektive namngiven författare

grafisk form, teknisk redaktör 
Elina Antell, Uppsala

engelsk översättning
(Summaries)
Aidan Allen, Stockholm

tryck 
Bulls Graphics AB, Halmstad, 2021

issn 0349−2834
issn 2002–3812 (Online)

Tryckt med bidrag från 
Vetenskapsrådet
Brandförsäkringsverkets stiftelse för 
bebyggelsehistorisk forskning
Stiftelsen Lagersberg

Bebyggelsehistorisk tidskrift utges av den för ändamålet stiftade föreningen 
Bebyggelsehistorisk tidskrift. Tidskriften utkommer med två nummer per 
år. Varje nummer redigeras av därtill utsedda redaktörer. Härvid medver-
kar också tidskriftens redaktionskommitté som innehåller företrädare för 
en rad ämnen. Recensionsavdelningen i tidskriften handhas av en särskild 
recensionsansvarig.

Samtliga vetenskapliga artiklar i numret är peer review-bedömda.
Tidskriften är indexerad i IBA International Bibliography of Art, 
EBSCO Art & Architecture Index  samt 
EBSCO Art & Architecture Complete (innehåller artiklarna i fullängd).
Rankad 1 i Database for statistikk om høgre utdanning (dbh), Norge. 
Samtliga nummer och artiklar publiceras digitalt i DIVA, 
https://uu.diva-portal.org , sex månader efter att den tryckta utgåvan 
publicerats.

redaktionskommitté
Göran Ulväng, Uppsala universitet, ordf., ansvarig utgivare
Alexandru Babos, Linköpings kommun
Håkan Berglund-Lake, Umeå universitet
Ann-Catrine Eriksson, Umeå universitet
Mia Geijer, Länsstyrelsen Örebro län
Anders Franzén, Jönköpings läns museum
Olof Holm, Riksdagsbiblioteket, Stockholm
Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria, Bromma
Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet, Stockholm
Mattias Legnér, Uppsala universitet Campus Gotland
Anna Micro Vikstrand, Linnéuniversitetet
Linda Qviström, Upplandsmuseet
Jennie Sjöholm, Luleå tekniska universitet
Maja Willén, Stockholms universitet

advisory board
Mia Åkerfelt, Åbo Akademi, Finland; Renja Suominen-Kokkonen, Hel-
singfors universitet, Finland; Lena Liepe, Linnéuniversitetet, Växjö; Frode 
Iversen, Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge; Svava Riesto, Köpenhamns 
universitet, Danmark; Ulla Kjær, Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark.

redaktörer för detta nummer 

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Mattias Legnér: Konstvetenskapliga institutionen, Upppsala universitet 
Campus Gotland, 621 67 Visby. e-post: mattias.legner@konstvet.uu.se

Linda Qviström: Upplandsmuseet, Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala. 
e-post: linda.qvistrom@upplandsmuseet.se

Håkan Berglund Lake. e-post: hakan.berglund-lake@outlook.com 



Innehåll

    4  Från Älvsborgs lösen till Tammerfors – med byte i Hallsberg
  av Mattias Legnér, Linda Qviström & Håkan Berglund Lake

      7  Promoting modernity through cultivation:
  Early Swedish railway gardens and the art of improving nature
  av Anna Lindgren & Katarina Saltzman

  27  Auktoriserade kyrkliga kulturvärden:
  Analys av en utvärdering av kyrkokaraktäriseringar utförd 2007–2010
 av Henrik Lindblad

          50 Gatubelysningens elektrifiering och stadsrummets differentiering 
 i Tammerfors
  av Niklas Rapo

       67 Estimating Sweden’s population in the Early Modern Period:
 Methods and numbers
 av Lennart Andersson Palm

      rapporter
100  Jakobslunds bruk:
 Att illustrera det osynliga
            av Mikael Hammerman, Ida Dicksson & Martin Stintzing

 recensioner
 110 carolina brown, Den bekväma vardagen: Kvinnor kring bord på 1700-talets Näs
 av Johanna Ilmakunnas

 111 karin hermerén, Konsten att förvalta: Bevarandets utmaningar och möjligheter
 av Cathrine Mellander Backman

 113 jes wienberg, Heritopia – World Heritage and modernity
 av Anna Karlström

 115 micael nilsson, Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt
 av Hannes Rolf

 117 maria nyström, Managing Ecclesiastical Heritage
 av Ingrid Sjöström

 118 clas tollin, Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680
 av Linda Qviström



4 bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021

ret 2021 lider mot sitt slut, ett år då vi oftare fått färdas digitalt 
och i tanken än på fysiska vägar och järnvägar. På Bebyggelsehi-
storisk tidskrift biter dock ingen pandemi och i det här numret 

navigerar vi ut på det både breda och djupa fält som dagens bebyggel-
sehistoriska forskning utgör. Från tidigmoderna befolkningssiffror tar 
vi oss bort till den tidigt moderna industristaden Tammerfors, via järn-
vägsstationen i Hallsberg. Från vår digitala tågkupé skymtar vi Jakobs-
lunds bruk i Östergötland och sjuttio mil norrut Torsåkers kyrka i 
Ångermanland, där de som dömts till döden i de omfattande häxpro-
cesserna på 1670-talet fick åhöra en sista straffpredikan. 

Till Hallsberg är det Anna Lindgren och Katarina Saltzman som 
för oss. I sin artikel “Promoting modernity through cultivation: Early 
Swedish railway gardens and the art of improving nature” skriver de 
båda författarna om de planteringar som anlades här och på andra 
orter när den statliga järnvägen började byggas i Sverige i mitten av 
1800-talet. Stationsparker, rabatter, nyttoplanteringar vid järnvägsper-

Från Älvsborgs lösen till Tammerfors – 
med byte i Hallsberg

Å

Nyanlagda planteringar i form av 
rundade gräsytor, träd och buskar vid 
Skänninge station på 1870-talet. Statio-
nen anlades mitt i jordbrukslandskapet 
till Hallsberg–Motala–Mjölby järnväg 
(HMMJ), som invigdes år 1873 och för-
statligades redan 1879. foto: Järnvägs-
museet, KAAA00532



bebyggelsehistorisk tidskrif 81/2021 5

sonalens bostäder och skyddsplanteringar skapades, men detta har 
varit en förbisedd aspekt i historieskrivningen och i tillvaratagandet 
av järnvägens kulturarv. Lindgren och Saltzman diskuterar hur moder-
nitetens ideal inspirerade till de nya gröna anläggningarna, och hur 
dessa kom att uttrycka modernitet genom ”naturförsköningskonst”. 
Människans förädling av samhället skulle speglas i planteringarnas ut-
formning, valet av växter och vyerna från anläggningarna.

Inför invigningen av stationen i Hallsberg 1862 utfördes omfattande 
planteringsarbeten, men efter några år omarbetades planteringarna en-
ligt naturförsköningskonstens ideal. Järnvägen har setts som en symbol 
för en modernitet som möjliggjorde snabb kommunikation till lands. 
Bland de materiella uttrycken för 1800-talets modernitet fanns tåg 
dragna av ånglok och arkitektur enligt rådande stilideal, men också 
odling och planteringar. Idag är järnvägens planteringar ett kulturarv 
som ofta behandlas styvmoderligt.

Modernitetens uttryck behandlas också i en annan artikel i detta 
nummer och nu rör vi oss österut, över Östersjön. I ”Gatubelysningens 
elektrifiering och stadsrummets differentiering i Tammerfors” under-
söker Niklas Rapo hur införandet av elektrisk gatubelysning förändra-
de vardagslivet och synen på stadsrummet i den finska industristaden. 
Tammerfors växte under 1800-talet från att ha varit en liten anonym 
ort till att bli en utpräglad industristad och den första i landet att 
förses med elektrisk gatubelysning. Utplaceringen av lyktstolpar med 
lampor som lyste starkare än de tidigare, gjorde inte bara vardagslivet 
enklare för stadsborna under den mörka delen av året utan bidrog 
också till konfikter. Placeringen av dem var enligt Rapo ett uttryck 
för en syn på stadsrummet som delat mellan arbetarnas stad och den 
borgerliga befolkningens stad. Kontrasten mellan de välbärgades ljusa 
områden och de mindre bemedlades mörker gav upphov till debatt i 
lokalpressen om vilka hot som fanns i staden och vem som gynnades 
av ljuset.

Från järnvägens och stadens miljöer tar vi oss vidare ut på det kyr-
koantikvariska fältet. I artikeln ”Auktoriserade kyrkliga kulturvärden. 
Analys av en utvärdering av kyrkokaraktäriseringar utförd 2007–2010” 
återvänder Henrik Lindblad till en utvärdering av kyrkokaraktärisering-
ar som han genomförde på Svenska kyrkans uppdrag för mer än tio 
år sedan. Anledningen är att han nu vill betrakta resultaten av karak-
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täriseringsprojektet på ett mer kritiskt sätt och med hjälp av forskning 
som talar om authorised heritage discourse (”auktoriserad kulturarvs-
diskurs”). Denna forskning menar att det expertorienterade och ma-
teriellt betonade förhållningssätt till kulturarv som varit förhärskande 
i västvärlden borde omvärderas. Lokalsamhällets förhållande till kul-
turarvet bör tas till vara mer i kyrkokaraktäriseringar, menar Lindblad. 
Det kan exempelvis handla om muntliga traditioner som är viktiga för 
församlingen. Bidraget berör brännande frågor som ligger nära kul-
turvårdens praktiker och författaren diskuterar behovet av förändring. 
Vi hoppas på att artikeln kan leda till en debatt om förvaltningen av 
Svenska kyrkans kulturarv.

Det är inte bara den moderna och samtida historien som behandlas 
i numret. Vi rör oss också bakåt, till den tidigmoderna epoken. I “Es-
timating Sweden’s population in the Early Modern Period – methods 
and numbers” försöker Lennart Andersson Palm omvärdera forsk-
ningen om Sveriges befolkningsutveckling under 1500- och 1600-talen. 
Han menar att tidigare forskning har överskattat folkmängden, och 
vill bland annat genom förnyade arkivstudier nyansera bilden. Slut-
satserna är att folkmängden var väsentligt mindre runt år 1570 och 
1630 jämfört med vad som påståtts tidigare. Därmed skulle Sveriges 
befolkningstillväxt under denna period ha starka likheter med Englands 
och Nederländernas. Samtidigt som folkmängden var mindre menar 
författaren att befolkningstillväxten var något högre än vad som be-
lagts tidigare. 

Vi avslutar resan med en rapport från dokumentationen av en kultur-
miljö i Ljungsbro, nämligen lämningarna efter Jakobslunds bruk, som 
anlades 1768. Här presenteras bland annat en 3D-skanning av ruinerna, 
som gör det lättare att förstå hur bruket en gång såg ut och fungerade.

Det är med andra ord ett fullmatat nummer som Bebyggelsehisto-
risk tidskrift rullar in på perrongen och lämnar över till en läsekrets 
som vi hoppas inkluderar såväl studenter och forskare som yrkesverk-
samma inom kulturarvssektorn.

Mattias Legnér, Linda Qviström & Håkan Berglund Lake
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hen the first railways were built across 
Sweden in the 19th century, they altered 
the landscape and society in numerous 

ways. Internationally, the coming of the railways 
is regarded as the single most important techni-
cal innovation in human history.2 The first public 
railway using trains pulled by a steam locomo-
tive – the Stockton and Darlington railway in the 
UK – opened in 1825. Just a couple of years later, 
passenger services had begun in Belgium, Aus-
tria, Russia and North America.3 In Sweden, the 
first passenger trains began operating in 1856.4 
This is all well known, but less familiar is the 
role of gardens in this development. Along with 
the tracks and trains came trees, hedges, lawns 
and flowers: gardens that played a key role in 
establishing this new, modern form of mobility. 

Today, these early gardens can be traced in 
archives and, to some extent, in structural re-
mains beside railway lines. The new railway in-
frastructure consisted of a vast technical system, 
established primarily to transport people and 
goods. From a 21st-century perspective, it might 
seem surprising that extensive gardens were a 
feature of the railways from their inception. In 
this article, we will explore how the “art of im-
proving nature” 5 together with the overarching 
ideals of modernity, guided and inspired the 

establishment of gardens alongside the earliest 
Swedish railways. We will approach this by ex-
amining how gardens were created, by whom, 
and to some extent also what was cultivated. 
The discussion will be based on a case study of 
the role of gardens in Hallsberg, a well-known 
Swedish railway junction, during its establish-
ment in the 1860s. 

The idea that will be in focus is the contem-
poraneous ideal of the art of improving nature, 
a concept promoted not least by Olof Eneroth, 
one of the first garden managers of the Swedish 
State Railways (Statens Järnvägar). Furthermore, 
we will approach these gardens as material ex-
pressions of modernity. The cultivated trees, 
hedges, flowers and lawns were clearly connect-
ed with new technologies and ideals of mobility. 
The article aims to fill a research gap regarding 
the role of gardens in the pioneering era of the 
Swedish State Railways in the mid-19th century. 
With the organization of the railway as a starting 
point, archive materials that previously thought 
to be lost have been located and analysed. An 
additional goal is to raise questions about a pre-
viously overlooked form of cultural heritage.6 

The article is based on a material-orientated 
ontology, with a focus on (at least) two aspects 
of materiality. In the words of the sociologist 

Promoting modernity through cultivation
Early Swedish railway gardens and the art  
of improving nature

By Anna Lindgren & Katarina Saltzman

Yet what we now have is … no building style, no garden style, no system. And in 
the midst of this, the railway is coming. It is a complete stream of culture, suddenly 
breaking through the countryside, and carried by this stream, good taste comes 
rushing in.1

W
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Sophie Woodward, we aim to explore “how cul-
ture is materialised in different contexts”. 7 By 
analysing gardens as material with properties, 
including their composition, design and the con-
texts in which they appear, we wish to investi-
gate the material expression of modernity in the 
form of cultivated vegetation. Another aspect of 
this material approach is that the study is based 
largely on the archives of the Swedish State Rail-
ways, which include financial accounts, annual 
reports, photographs and drawings. The sam-
ples included to illustrate this article should be 
regarded merely as examples of what is avail-
able. The archive material, combined with the 
literature, has been approached methodologi-
cally through close reading, analysis and contex-
tualisation – a form of fieldwork in the past.8 

Previous research has pointed out, from 
various perspectives, how the railway helped to 
transform society, and parallel developments of 
gardens in the context of urban parks in 19th-
century Sweden have been explored in detail.9 
Gardens alongside Swedish railways in the late 
19th and early 20th centuries have been ac-
knowledged and described, focusing particular-
ly on cultivation and cultural dissemination, by 
landscape architect Åsa Klintborg Ahlklo (1993) 
and in joint research by agronomist Charlotte 
Lagerberg Fogelberg and horticulturalist Fredrik 
Fogelberg (2007 and 2011). From an aesthetic 
and social perspective, the landscape architect 
Eva Gustavsson has discussed railway gardens, 
providing an overview of the transformations 
of the period (2005). Studies focusing particu-
larly on garden directors have been made by 
Gustavsson in her PhD thesis from 2001 and by 
the landscape architect Johan Bergkvist (2012). 
Moreover, Bergkvist, in his 2013 licentiate thesis, 
has analysed aspects of sustainability in relation 
to the physical transformation of the railway 
landscape in the late 20th century.

Until recently, research has been unable to 
present accurate, precise answers to the ques-
tions of when railway gardens first emerged in 
Sweden, and what they comprised. However, as 
Anna Lindgren has shown in her 2020 licenti-
ate thesis, gardens were integral to Swedish 
railways from their inception, and were created 

to fulfil a number of functions by various ac-
tors. Through a detailed survey of the railway 
organisation, identifying internal documents, 
Lindgren was able to locate archive material 
previously thought to be lost, and could demon-
strate that gardens were indeed created earlier 
than previous research had suggested. Based on 
this material it was shown that gardens were a 
self-evident, integral feature of the 19th-century 
railway network. Furthermore, gardens were in-
terpreted as tools of placemaking and domesti-
cation within this new form of technology.10 

The article builds on a selection of the em-
pirical material from Lindgren’s licentiate the-
sis, and includes an overview of garden types 
and their design during the pioneering era of 
Swedish railways, along with some international 
examples. Here we will more thoroughly dis-
cuss how the art of improving nature as an in-
fluential concept in the mid-19th century had 
an impact on the establishment of railways. 
The phenomenon of railway gardens will be 
discussed using Hallsberg junction as the main 
example. Hallsberg, situated midway between 
Stockholm and Gothenburg, is today a major 
railway junction and one of the most emblem-
atic railway towns in Sweden. We will look into 
the first establishments, which turned a pine 
forest into an emerging node for modern trans-
ports, and explore the role of gardens in this 
process.11 The case study includes the first two 
phases of the gardens in Hallsberg: the first es-
tablishment in 1862 and how it was renewed 
already from 1866. 

Gardens of the pioneering era
In Sweden, the State Railways authority was 
created in 1855, and within a few years the three 
largest urban centres of Malmö, Gothenburg 
and Stockholm had been connected by this 
new form of transport. Two main routes were 
built initially: a western line between Gothen-
burg and Stockholm; and a southern line from 
Malmö that connected with the western line at 
Falköping12 (Figure 1). At that time, various pri-
vate railway companies had already appeared. 
Several main lines and a variety of private rail-
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ways were built during the second half of the 
19th century.13 

As Lindgren has noted in her thesis, the 
mid- to late 19th century was characterised by 
a great interest in nature and gardens: urban 
green spaces became integral to town planning; 
gardens were created beside public buildings; 
handbooks and magazines were published; and 
gardening courses were developed at various 
places in Sweden at this time. Every new railway 
station was provided with a station park, usually 
located beside the line next to the station build-

ing, but sometimes opposite its forecourt. There 
was often a circular flower bed in the station 
forecourt, along with beds nearby and adjacent 
to other buildings in the area. This was the case 
in Hallsberg, the railway junction whose gardens 
we will look closer at further on in this article. 
Drawings from Hallsberg show how the entire 
station environment was included within a green 
area, where gardens connected the railway line 
with various structures: the main station build-
ing, a hotel, restaurant, staff accommodation 
building (for the stationmaster, railway engineer 

figure 1. Main lines in Sweden, Norway and Denmark at 1864, with the location of Hallsberg visible in the 
enlarged section. from: Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. L) Statens Järnvägstrafik. 19 a. Trafikstyrelsens 
underdåniga berättelse för år 1880, Bihang. Kartor öfver utsträckningen af Sveriges jem te Norges och Dan-
marks jernvägar vid slutet af hvarje år under tjugufemårsperioden 1856–1880. The map has been cropped.
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and their families14), and smaller structures such 
as a laundry, ice cellar and privies. At Hallsberg, 
as at many other stations, shrubs, trees and oth-
er vegetation were planted by the privies.15

As with the urban parks of the period, rail-
way parks offered protection from the sun, a 
meeting place according to middle-class fashion, 
an opportunity to view beautiful plants, and a 
healthy environment. One specific feature of 
railway parks was that they provided a place for 
passengers to pass the time while waiting for a 
train. The railway park was the earliest public 
park created in many cities and municipalities 
in Sweden.16

Trees and hedges were also planted along-
side railway lines to protect against fire, bad 
weather and accidents. In addition, grass and 
bushes were cultivated beside the lines and out-
side the station area proper. At Hallsberg a 360 
meter long “boundary hedge” (stängselhäck 17) 
was planted, for example. Employee tenants of 
the State Railways were expected to tend the 
gardens belonging to their homes, for both prac-
tical and aesthetic reasons. Early 20th-century 
photographs from Hallsberg show vegetable 
plots beside the staff accommodation building. 
In summary, gardens along railways fulfilled the 
needs of aesthetics, utility and protection.18

In its infancy, the State Railways employed 
local gardeners who sourced plants from pri-
vate nurseries, and garden associations. Quite 
soon, in 1858, a plant nursery was established in 
Gothenburg. After a few years, a subsidiary of 
the State Railways was formed, employing man-
agers and gardeners. Plant nurseries were estab-
lished within the organization and functioned 
as local bases. The first coordinators, Olof En-
eroth (1825–81)19 and Frey Hellman (1827–87)20 
were contracted in 1864. In his day, Eneroth 
was a leading advocate of the benefits of parks 
and gardens, in addition to his involvement in 
school education and other social issues. Hell-
man became the national head of railway gar-
dens in 1873. Both men were devotees of the 
art of improving nature.21 This concept adopted 
a holistic view of the landscape, to cultivate 
people and nature simultaneously, as discussed 
below.

International research context 
In Sweden and elsewhere, research into railway 
gardens has been limited, despite their once 
widespread prevalence. Only a few international 
studies have approached the subject in a similar 
way to Lindgren’s thesis.22 One notable example 
is a Norwegian PhD thesis in interdisciplinary 
cultural studies by Yngve Skjæveland, who has 
interpreted 19th-century Norwegian railway sta-
tions and their parks as an expression of order 
and social control. Using domestication theory, 
Skjæveland regards the station as a place of 
transformation between the railway and the 
world. From this perspective, the role of cultiva-
tion is to adorn an important place and create 
wellbeing for passengers. Skjæveland also points 
out that gardens were planted to symbolise the 
domestication of both the Norwegian wilder-
ness and the new technology.23 

Surprisingly, according to railway heritage 
experts in the UK, there have been no research 
projects with a historical perspective on this sub-
ject in Great Britain, despite the country being 
famous both for its gardens and its early rail-
ways.24 However, archive sources and contem-
poraneous literature demonstrate that gardens 
were integral to the British rail network.25 Ac-
cording to a Canadian article from the 1870s:

Throughout England, we learn from a correspondent 
of one of the daily papers, gardens along the sides of 
railways are the rule instead of exception. The space 
between the track and the fence on both sides is either 
seeded down to grass or laid out as a vegetable garden, 
unless too steep to hold soil. Often the name of the 
station is marked out on the bank in coloured stones or 
in flowering plants; or the letters are cut out of the sod 
and the borders so made are gay with flowers or green 
with vegetables.26

Gardens alongside railways can be traced in 
journals from various eras around the world, 
and in the form of images in yearbooks and 
atlases, for example. As the above quotation 
shows, gardens were common features beside 
English railways, and the article adds that the 
phenomenon was also prevalent in the United 
States at this time.27 In Canada, gardens seem 
to have been introduced successively.28 In Ger-
many, images from the 1840s and 1850s show 
circular flower beds in front of station buildings, 
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lawns with gravel paths, avenues of trees, and 
parks with fountains (Figure 2). German sources 
also record gardens adjacent to staff accommo-
dation buildings.29 

In the Nordic countries, the pattern appears 
to be similar to Sweden, with station parks, ave-
nues of trees and hedges alongside railway lines, 
as well as gardens for the employees. To manage 
this, an organisation was set up to create nurser-
ies, employ gardeners and contract coordinators 
as part of the railway system.30 The thorough 
organization of garden activities within the na-
tional railway systems in the Nordic countries 
could explain the relatively good possibilities to 
find material in the archives in these countries.

It certainly appears that cultivation was in-
tegral to railway projects in many countries for 
some time. A 1930s Danish encyclopaedia states 
that “railway cultivation” (jernbaneplantninger) 
was common in Europe from the time of the 
earliest railways onwards.31 A better understand-

ing of the prevalence of this tradition, and in-
deed whether it applied to every country where 
railways were built, is currently hard to obtain 
due to a lack of research. Despite railway history 
and garden history having many enthusiasts, re-
search that connects the two fields is limited. 
Thus, one may ask whether the railway garden 
is indeed an overlooked form of cultural herit-
age.32

Promoters of modernity
Modernity is a well-researched concept with 
various interpretations. In general, moder-
nity relates to things and attitudes that affirm 
develop ment and move in the direction of 
progress.33 Some scholars associate the origins 
of modernity with the French Revolution, yet 
others argue that modern ideas of reason, in-
dividuality and future orientation developed in 
the 16th century.34 The sociologist Max Weber 

figure 2. The park in front of Günzach railway station in Germany, 1853. from: Hundert Jahre deutsche 
Eisenbahnen. Jubiläumsschrift zum hundertjährigen Bestehen der deutschen Eisenbahnen. Herausgegeben von 
der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn, Berlin 1935, p. 112:6.



12 bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021

anna lindgren & katarina saltzman

has discussed modernity as a transformation 
in which human acts change from being value 
orientated to goal orientated.35 Other schol-
ars have discussed modernity in relation to its 
postmodern consequences,36 while some have 
argued that “we have never been modern”, in 
the words of philosopher, anthropologist and 
sociologist Bruno Latour.37 According to the 
philosopher Marshall Berman, various forms 
of modernity have appeared over time and are 
constantly changing.38 

In the context of railways and gardens, two 
spheres that connect in various ways with change 
and mobility, the relationship between moder-
nity and change is of particular interest. As the 
geographer Tim Cresswell has discussed, mobil-
ity is central to modernity.39 Railways, which use 
technology to provide mobility, have long been 
a symbol of modernity.40 In the following, we 
will consider what happens if we look at 19th-
century railway gardens as an expression of the 
era’s modernity. The media and communica-
tions scholar Ylva Habel has used the term “pro-
moters of modernity” to describe the role of the 
“milk bus”, a 1930s transport-based PR campaign 
for milk.41 Similarly,  we wish to explore whether 
railway gardens can be interpreted as “promo-
tors of modernity” of their era. Applying such a 
concept may be one way to identify expressions 
of modernity. 

The art of improving nature
Olof Eneroth was the first garden manager of the 
State Railways western main line. He was also 
influential in such apparently disparate fields as 
pedagogy and pomology, and was among the 
foremost advocates of what he called naturför-
sköningskonst (the art of improving nature). In 
1857 Eneroth published the first part of a book 
entitled Trädgårdsodling och Naturförsköning-
skonst (“Horticulture and the Art of Improving 
Nature”). That same year, another section of 
the book was published separately, entitled Om 
naturförsköningskonst. Iakttagelser i Norra Ty-
skland, Danmark och Skåne sommaren 1855 
(“On the Art of Improving Nature: Observations 
in Northern Germany, Denmark and Scania, 
Summer 1855”). In the introduction to this book 

he explains the role of a human actor involved 
in improving nature, whereby he or she: 

cultivates and uses external nature and its forces to main-
tain and improve her own existence. In doing so, as she 
cultivates external nature, she cultivates herself. And the 
taller her own cultivation grows, the greater her insight 
and love with which she continues, completing the culti-
vation of external nature.42

The roots of the art of improving nature and 
land embellishment extend back to at least the 
18th century and its attitudes to nature and culti-
vation.43 One of England’s most famous garden 
designers, Capability Brown earned his nick-
name by focusing on the improvement of prop-
erties by developing their gardens and parks.44 
Such practitioners were known as “improvers” 
because their work was seen as enhancing the 
landscape.45 Landscape historian John Dixon 
Hunt has described Brown’s landscapes as both 
emphasising ideal forms of materiality such as 
trees, water and the sky, as well as representing 
English culture and nature.46 

According to Hunt, gardens are “concentrat-
ed or perfected forms of placemaking”.47 Hunt 
distinguishes between three different types of 
nature: first nature for “wild” nature; second 
nature with regard to cities and agricultural 
landscapes; and third nature in the case of land-
scaped parks and gardens.48 From this perspec-
tive, cultivated areas alongside railways can be 
seen as an environment where these three forms 
of nature meet. Railways were built across main-
ly “wild” nature and agricultural landscapes. 
They connected cities with places that later be-
came towns, and alongside the railways, parks 
and gardens were laid out. 

Landscape parks were created in Sweden in 
the 18th century, inspired by English examples. 
They differed from earlier French symmetrical-
style gardens: the English style was characterised 
by organic rather than geometric forms. The 
aim of the landscaped park was to give the im-
pression of a natural landscape, despite the park 
being constructed with hills, streams and follies. 
Some emphasis was placed on providing vegeta-
tion with the best possible conditions. These 
parks, seen as works of art, were principally for 
private use and were demarcated with fences.49 
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In the 19th century, similar ideas of transforming 
nature were incorporated into the art of improv-
ing nature, but these notions extended beyond 
parks to encompass entire landscapes. In Swe-
den, English garden style and the art of improv-
ing nature were advocated by influential figures 
such as Daniel Müller and Knut Forsberg, who 
along with Olof Eneroth debated new perspec-
tives on landscape and cultivation, which influ-
enced the new railway gardens. In addition, Frey 
Hellman, who initially managed the gardens of 
the State Railways southern main line, and later 
the entire network, was inspired by the art of 
improving nature too. Swedish advocates gath-
ered ideas from the UK, Germany and the USA, 
where debate at the time concerned the use and 
necessity of cultivation in society. In this con-
text, gardens were often highlighted in holistic 
visions of town planning and cultivation, in the 
form of model communities, for example.50 

Olof Eneroth often referred to England as 
a role model for development and education, 
where, in his opinion, science and art combined 
to refine nature.51 Eneroth considered that hu-
mans shape their environment in a way that re-
flects the inner self.52 The term art of improving 
nature first appears in Swedish garden literature 
in the mid-19th century. An alternative term, the 
“art of improving the landscape” (landskapsför-
sköningskonst) was also used. These concepts 
defined an ideal where nature would indeed be 
improved, where entire landscapes of gardens, 
parks, fields, farms and even cities could be con-
figured as a single entity.53 So what did these 
advocates at the time mean by improving na-
ture and the landscape? To some extent, what 
was regarded as improvements was a question 
of taste and design styles of gardens and en-
tire landscapes. Another intrinsic aspect was to 
use what Hunt calls “first nature” as the starting 
point in the design of places. Furthermore, the 
ideals of the art of improving nature seems to 
be essentially a question of cultivation, includ-
ing knowledge and knowhow on practical and 
material issues such as soil, fertilizer and plants. 
Perhaps the art of improving nature is best de-
scribed as a combination of all these different 
features. 

According to Eva Gustavsson, in Eneroth’s 
circles it was “self-evident that art in architecture 
and gardening would receive the same elevated 
position as the fine arts of poetry, painting, mu-
sic and drama. The buildings, parks and gardens 
of railway society would thus not only denote 
a much needed, sought-after aura of urbanity. 
They would also have an educational purpose, 
which in turn would lead to moral, character-
building effects.”54 Similarly, in his dissertation 
on Olof Eneroth, landscape architect Joachim 
Schnitter (2011) emphasises that Eneroth’s in-
terest in gardening and cultivation centred on 
pedagogics and public education. The common 
denominator was refinement.55 Eneroth’s em-
phasis on cultivation, botanical science, and his 
artistic perspective on refining views and experi-
ences, together with education, suggests that the 
guiding principles of railway cultivation encom-
passed an approach to life, the environment and 
the place of humans in the landscape. 

Eneroth regarded the art of improving nature 
as an art form in itself, which aimed to improve 
entire areas using landscape art. He believed 
that this art form reflected the inner cultivation 
of people and society. In his view, a distinction 
existed between park art (parkkonst) and the art 
of improving nature (naturförsköningskonst): 
whereas the former was based on piecemeal ef-
forts, the latter aimed to unite the whole. While 
England was highlighted as a pioneering coun-
try, Sweden was considered to be lagging be-
hind. For Eneroth, the art of improving nature 
was an art of life, a living gallery and a moral 
necessity. From Eneroth’s perspective, cultiva-
tion was a basic existential need, in which order, 
beautification and education were fundamental 
components.56 Thus, the art of improving nature 
included the development of both people and 
society. Accordingly, the development of society 
would be reflected in well-designed, well-execut-
ed green spaces. 

Hallsberg – a railway junction  
and its gardens
Hallsberg railway station was as one of the first 
major junctions in the Swedish railway system. 
It was built in a previously forested area, a few 
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kilometres west of Hallsberg church57 (Figure 
3). Many railway stations were built in connec-
tion to existing cities whereas others, such as 
Hallsberg, were established in new locations 
along the railway.58 Hallsberg was the hub for 
the western main line and the connecting line 
to Örebro, where it linked up with the Köping–
Hult private railway. On 1 August 1862, Halls-
berg opened when the connecting line between 
Gothenburg and Örebro was inaugurated. In 
November that year, the entire length of the 
Gothenburg–Stockholm western main line was 
completed via Hallsberg59  (Figure 1). Finally, 
in the 1870s, an additional line connected with 
Hallsberg from the south. Thus, railways from 
all four points of the compass now converged at 
Hallsberg – as they still do today.60 

The first gardens at Hallsberg station were 
established in 1862 by the gardener Carl Fredrik 
Holmsten (1837–73 61) from Karlslund, near Öre-
bro. Financial records show that this work took 
place in the summer and autumn of 1862, prob-
ably in time for the opening of the connecting 

line to Örebro in August and the inauguration of 
the western main line in November. On 28 July 
1862, just a couple of days before the opening, 
two horses were used to transport various trees, 
shrubs and plants from Karlslund to Örebro, 
and then to Hallsberg. The delivery included “25 
Acer platanoides, 10 Aesculus Hippocastanea, 
9 Cornus sanguinea”, shrubs such as lilac and 
elder, and perennials including “Dianthus cari-
ophyllus, Hesperis matronalis and Bellis pere-
nius”, to name but a few. A barrel of grass seed 
also appears on the invoice, which was signed by 
Holmsten.62 Furthermore, the financial records 
tell us that a few months later, Holmsten’s cul-
tivation continued with more trees such as pop-
lar, maple, plum and cherry. This second deliv-
ery also included 427 lilacs and 162 unspecified 
“flower bushes”, as well as a variety of roses and 
peonies. According to the invoice, the planting 
work took six and a half days for the gardener, 
who then travelled by train between Örebro and 
Hallsberg – in third class63 (Figure 4).

A valuable source material in the form of pre-

figure 3.  This photograph from 1862 depicts some of the first establishments at Hallsberg, turning pine forest 
into railway junction. Behind the man in the middle there is the goods shed (left) and the station building 
(right) under construction. photo: Swedish Railway Museum, JvmKDAA02739. 
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served photographs from 1862–63 and sketches 
from the 1860s gives an impression of the first 
establishments at Hallsberg station. Figure 3 
shows the area in 1862, when building work had 
just begun. Other photographs depict the site’s 
rapid transformation from pine forest to rail-
way station. Figure 5 shows the station area in 
1863, looking west, with newly created gardens 
adjacent to the station building, staff accommo-
dation house and hotel. The station forecourt 
features two kidney-shaped flower beds flanking 
a circular one with a sculpture or fountain at its 
centre. A small park occupies the area to the 
east of the staff accommodation building, near-
est the camera. Extending alongside the railway 
line is a lawn. Its far boundary follows the line 
of the trackside fence, whereas its opposite, ir-
regular border features flower beds. A similar 
lawn, with a row of newly planted trees, runs 
alongside the fence in the foreground. 

Figures 6 and 7 show more detail, such as 
flower beds adjacent to the restaurant and the 
station building. By comparing the photographs 
from 1862–63 and the sketches from the 1860s, 
we see how the site’s former forest pines were 
retained and incorporated within the new de-
sign. In the eastern part of the park, winding 
paths were added between the trees (Cf. Fig-
ure 3). In total, greenery covered approximately 
13,000 m², including paths and the station-build-
ing forecourt, whereas the ground plan of the 
station building itself covered roughly 250 m².64 
The design is characterised by various-shaped 
lawns with adjoining flower beds and winding 
gravel paths. 

Holmsten worked on the gardens for a to-
tal of 10 and a half days.65 This seems a small 
amount of time for such large-scale cultivation, 
not least given the numbers of trees and shrubs. 
Perhaps the labourers who built the railway it-
self also worked on the gardens, although if so, 
the archives do not confirm this. Holmsten also 

worked at Karlslund manor, a few kilometres 
west of Örebro. In the 1860s, Karlslund was 
owned by a company that allowed gardeners 
to lease its grounds, which included an orang-
ery.66 Whether Holmsten bought his gardening 
supplies elsewhere, or if Karlslund covered his 
needs, is not clear from the invoices. 

Structures, places, plant material, and other 
aspects of material culture of the early railway 
gardens arouses our curiosity. From our 21st-
century perspective, when modern railway sta-
tions are often surrounded by paving or poorly 
tended greenery, all the effort in the 19th cen-
tury to arrange plants and gardens at a newly 
established station such as Hallsberg inevitably 
raises questions. It is obvious that trees, lawns, 
hedges and flowers were an important part of 

figure 4. A list of plants attached to an invoice from 
gardener Holmsten to the State Railways, November 
1862. From: National Archives of Sweden, Statens 
Järnvägar (SJ) med föregångare, Stambanearkiven, 
Västra stambanan, G4 Volym 106, juli-december 
1862, november:1717. 
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figure 5. The earliest gardens at Hallsberg, looking west, in 1863. The staff accommodation building, in the 
centre of the image, obscures the main station building, of which only one gable window is visible. photo: 
Swedish Railway Museum, JvmKBAA02054. 

figure 6. (Under) Flower beds beside the east gable of the station building at Hallsberg, 1863. The panel has 
not yet been installed on the façade. photo: Swedish Railway Museum, JvmKDAA02743. 
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figure 7. Sketch showing the area in 1862. It is unclear whether the sketch is based on a drawing published in 
1868 in Teknisk-Ekonomisk beskrifning. Svenska statens Jernvägsbyggnader. I. Vestra stambanan, ”Stockholm-
Göteborg”, med utgrening till Örebro, 1868, Blad 11, or on another source. The station building is located to 
the south of the tracks. Uthus = Outhus, Avträde = Privy, Bost.hus = Staff accommodation house, Stationshus 
= Station building, Hotell = Hotel, Tvättstuga = Laundry, Iskällare = Ice cellar, Vattentorn = Water tower, 
Lokstall=Engine shed, Kolupplag = Coal depot, Vagnshus=Carriage house, Godsmagasin = Goods shed. From: 
Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer, 1938, 
Hallsberg 1862. 

figure 8. (Under) Sketch showing the earliest design, along with proposed changes. From: National Library 
of Sweden, Handskriftssamlingen, Olof Eneroth: Manuskript m.m., HS Acc 2003/3:1. The image has been 
cropped. 

an infrastructure that itself was all about trans-
porting people and goods, but why so; how can 
this integral role of gardens in the creation of 
the earliest Swedish railways be explained?

A possible interpretation of the extensive 
gardens is to understand them as symbols of 
modernity, perhaps somehow considered to be-
long to the new technology. Furthermore, the 
gardens could even have been deliberately used 
as promoters of modernity, by embedding it in 

an inviting form with the latest aesthetic ideals 
in terms of structure, shape and plant material.  
An additional explanation could be that plant 
arrangements were considered as important for 
the inaugurations. The gardens were clearly not 
added later or by a coincidence. 

The renewal of the garden 
In the first phase of the constructions of the 
main lines, local gardeners like Holmsten were 
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hired, but pretty soon an organization was 
formed in the railway system with coordina-
tors and employed gardeners. Olof Eneroth was 
hired as a coordinator from 1864. On visiting 
Hallsberg in 1864, Eneroth noted: “Sheltered lo-
cation, but meagre sand for soil. Site work has 
begun, but needs redoing completely”.67 An un-
dated sketch of Hallsberg in Eneroth’s personal 
archive shows the layout of the original gardens 
with a note about a “pine forest” in the east 
part of the area, and additional proposals for 
more coherent cultivation as an amendment to 
the previous design68 (Figure 8). The sketch ap-
pears to have been made by Anders Högfeldt 
(1837–192269), who from 1866 was the gardener 
at Alingsås plant nursery, on the west part of 
the western main line. A report by Olof Eneroth 
records the work at Hallsberg station in 1866: 

A new plan was drawn up, or, rather, the old one was 
regularised and altered according to the demands of the 
location and good taste. Some existing paths were remo-
ved; those that were retained, as well as the new ones, 
were made sufficiently wide. The grounds were dug 
over, given new topsoil, fertilized, sown (with 60 barrels 
of grass seed) and planted. The work was largely com-
pleted in 1867, although some remains to be done.70

Therefore, after only a few years, the new rail-
way garden at Hallsberg was transformed, grav-
el paths were widened and lawns were re-laid. 
This leaves us with the question: why? It is not 
likely that the design and choice of vegetation 
had become unfashionable after just a few years. 
More likely, it was a matter of differing views 
on horticulture. The emphasis on the nature of 
the soil and the condition of the lawns suggests 
that Eneroth and Högfeldt were critical of how 
the gardens themselves had been constructed, 
as this was the basic work that they wanted to 
be redone. The art of improving nature included 
the craft of horticulture among the measures for 
designing entire environments. If we return to 
Eneroth’s ideas on cultivation, which included 
reflections on how an environment is shaped as 
a reflection of the inner self, it is logical that fun-
damental issues such as soil quality and horticul-
tural skill levels were considered to be decisive 
for the overall impression. 

The Swedish Railways Board allocated funds 

for “beautifying several stations by means of 
applying tastefully arranged cultivation”71 in 
1866 and 1867, and Hallsberg was one such 
designated station. Cultivation proposals were 
developed by Eneroth and Högfeldt, trees and 
shrubs were ordered from Lübeck, and hedge 
plants were requested from the Experimental 
Field (Experimentalfältet) in Stockholm. The 
Experimental Field, part of the Royal Swedish 
Academy of Agricultural Sciences, carried out 
extensive gardening activities, which included 
sales as well as education. Eneroth had worked 
there in 1855.72 

In Eneroth’s records, the “Garden Man” 
(Trädgårdsmannen) appears to be the indi-
vidual who prepared the cultivation drawings. 
By all accounts this was Högfeldt. According 
to Eneroth’s notes, plants were sometimes do-
nated by local landowners: “At Svartå and De-
gerfors the engineers usually worked according 
to their own discretion; towards the autumn, 
however, the Garden Man was requested to 
plant the trees and shrubs that local gentlemen 
works owners had donated to the railway.”73 
At Hallsberg, however, plants were bought in 
Gothenburg, Stockholm and Lübeck. Before be-
ing planted they were stored at Alingsås nursery, 
where gardener Högfeldt was in charge. Grass 
seed was ordered from “abroad” (utlandet) and 
flower seed was “taken” (togs) from Gothen-
burg, although the exact location is unspecified. 
Trees and shrubs were also “taken” from Goth-
enburg, perhaps from the railway nursery there 
or the local garden association (Trädgårdsföre-
ningen). According to surviving notes, manure 
was sourced from the railway’s own horses in 
Gothenburg. Eneroth described soil transport 
as the most challenging part of the work.74 

Evidence of kitchen gardens, where fruit and 
vegetables were grown, are mostly absent from 
the early Hallsberg archives, but elsewhere re-
cords do survive.75 In terms of the art of improv-
ing nature, gardens near dwellings were consid-
ered essential.76 At Hallsberg, in addition to the 
stationmaster’s house and the rail engineer’s 
house mentioned above, further staff accommo-
dation was located north of the railway next to 
the locomotive roundhouse (Cf. Figure 7).
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In spring 1866, work began to remodel the 
gardens at Hallsberg according to Eneroth’s 
plan. Some paths were eliminated by remov-
ing gravel and laying topsoil, and the remaining 
paths were widened. Lawns were renewed and 
a pyramidal elm, two weeping ashes and 24 rose 
bushes were planted. Thus, only a few trees and 
a number of rose bushes were added. It is not 
clear if any existing plants were removed. In au-
tumn 1866, groups of bushes were planted and 
tree pits were dug, and in the following spring 
yet more grass seed was sown. Whether this 
work continued in 1868 is not clear from the 
archives, but in 1869 Eneroth states that: “The 
lawn was repaired by sowing new grass seed 
where it was considered necessary. Every bed 
was dug over and trimmed; flower seeds were 
sown for decoration. Furthermore, a hedge was 
planted, 1200 feet in length, along the eastern 
boundary. For this Caragana was used.”77 In a 
revised document the hedge is termed a “bound-
ary hedge” (stängselhäck). The bushes them-

selves came from the Experimental Field. One 
interesting piece of information in Eneroth’s 
notes is that the groundwork for the lawns and 
potato patches was done specifically to improve 
the condition of the soil, which demonstrates 
the importance of soil quality. The report shows 
that over 30 days were worked in 1869, and that 
pay levels varied between assistants with differ-
ent tasks.78

With the art of improving nature as their guid-
ing star, Eneroth, Högfeldt and their assistants 
transformed the gardens at Hallsberg (Figure 9).  
Whether the new structures and the require-
ments for soil and vegetation can to some ex-
tent also be regarded as expressions of moder-
nity is a question that needs to be addressed. 
The concept of taste appears several times in 
Eneroth’s records, as does the importance of 
soil. These interconnected ideals of the art of 
improving nature can explain that changes of 
the gardens were required after only a few years. 
The gardens at Hallsberg, and other places on 

figure 9. Hallsberg station building and forecourt in the early 1880s, a decade after the garden was remodelled. 
photo: Swedish Railway Museum, JvmKABA00128.
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the railway, can indeed be seen as expressions 
of the art of improving nature, in terms of the 
concept’s ideal of inner and outer cultivation, 
and its emphasis on cultivation for the devel-
opment of society. Thus, the ideals of the art 
of improving nature were integrated in one of 
the most prominent projects of mid-19th century 
modernisation: the establishment of a national 
railway network.

Revisiting the overlooked
Gardens and cultivation were integral to the es-
tablishment of the railway in Sweden in the mid-
19th century. In this article we have seen that 
while local gardeners were initially appointed, 
the railway board soon established a subsidiary, 
employing managers and gardeners, and run-
ning their own plant nurseries. The organiza-
tion for the railway gardens indicates that they 
were regarded as an important component of 
the technical system. From the very beginning, 
gardens provided aesthetics, utility and protec-
tion in station areas, alongside railway lines and 
beside staff accommodation buildings. Similar 
patterns can be seen in other countries, in Scan-
dinavia and beyond. In contrast to city parks 
that were initiated and planned locally, the rail-
way gardens were part of a national project that 
was carried out systematically throughout the 
country.

During the 19th century, vegetation and gar-
dens played a self-evident, vital role in establish-
ing the new system of transport. At Hallsberg 
the entire station area was included in a park 
– comprising lawns, gravel paths, flower beds, 
trees and bushes – which was completed in time 
for the opening of two lines: one to Örebro; 
the other between Stockholm and Gothenburg. 
Hallsberg can be seen as a typical example of the 
early railway gardens in Sweden with its green 
structures and plant material.79 Close reading 
of the surviving archive material reveals details 
about the material culture of this large-scale cul-
tivation project.80 A great deal of labour, time 
to design and to select trees and plants, and, 
not least, knowledge was required to create the 
green spaces and places by the railways. 

As one of the first garden coordinators of 
the Swedish Railways – and a leading proponent 
of the art of improving nature – Olof Eneroth 
soon decided to redesign the Hallsberg gardens 
to better suit this ideal. At the time, advocates 
of the art of improving nature saw the concept 
as an essential tool in education and societal de-
velopment. The strict demands on the quality 
of the soil, lawns, structures and, not least, the 
overall impression all adhere to the ideals of the 
art of improving nature, in which horticulture, 
science, art and societal ambition are unified. 

The railway gardens played a role in the dis-
semination of culture, taste and plant material 
across the country, virtually spreading this mate-
rial and immaterial culture along all the new rail-
ways that were built.81 Skjæveland has previously 
identified domestication as an underlying factor 
in station parks. In Lindgren’s thesis, the ubiq-
uitous garden has been discussed as a tool in 
domestication and place making. An additional 
explanation is to regard gardens as promoters 
of modernity. The phenomenon of gardens and 
cultivation in connection to railways greatly 
influenced the physical design of railway envi-
ronments in the landscape. Trains and railways 
have often been seen as symbols of 19th-century 
modernity, with mobility as the key feature. The 
material expressions of modernity were not only 
steam-powered trains, railway lines that bisected 
the landscape, and the latest trends in architec-
ture. Cultivation and horticulture were included 
too. All these features combined can indeed be 
understood as promoters of modernity. 

As Hallsberg has continued to develop as a 
major hub in the Swedish railways, the station 
area has undergone numerous changes, and to-
day nothing is left of the gardens from the 1860s. 
However, a visitor in Hallsberg in these days 
can still experience fragments of garden arrange-
ments, mainly from the mid-1900s.82 There are 
smaller lawns, trees in rows, bushes and some 
flowers as a glimpse of what these environments 
looked like before the restructurings of the rail-
way system during the second half of the 20th 
century. Such fragments in railway surroundings 
can, together with the archive material, remind 
us that gardens and cultivation alongside rail-
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ways include both tangible and intangible forms 
of cultural heritage. These remains carry infor-
mation about ambitious ideals as well as mun-
dane practicalities in modern history.
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verksamheten längs den västra stambanan mel-
lan Göteborg och Stockholm. Ett ideal som 
förespråkades av bland andra Eneroth var na-
turförsköningskonsten. Naturen skulle förskö-
nas och hela landskap skulle ses som en helhet. 
Kunskap om odling och jordkvalitet, val av växt-
material, anläggningars strukturer och utblickar 
var viktiga inslag i naturförsköningskonsten, som 
samtidigt sågs som ett uttryck för utbildning och 
samhällsutveckling: Hur människan formade sin 
omgivning speglade en inre förädling. 

Hallsberg station togs i bruk i juli 1862 och 
blev redan i november samma år knutpunkt mel-
lan två järnvägslinjer. Inför invigningarna utför-
des omfattande planteringsarbeten i form av 
gräsytor och rabatter avgränsade av grusgångar 
i böljande former, trädrader och buskar. Efter 
bara några år omarbetades planteringarna på in-
itiativ av Olof Eneroth, enligt naturförskönings-
konstens ideal. Grusgångarnas former ändrades, 
växtmaterialet kompletterades, jordmaterial byt-
tes ut och gräsmattor såddes om. Då hade en 
planteringsorganisation med växtdepåer och 
anställda trädgårdsmästare bildats för stamba-
norna.

Järnväg har ofta setts som en symbol för mo-
dernitet, med mobilitet som en central funktion. 
Bland de materiella uttrycken för 1800-talets 
modernitet fanns tåg dragna av ånglok och arki-
tektur enligt rådande stilideal, men också odling 
och planteringar, vilka kan förstås som moderni-
tetbefrämjare. Idag kan järnvägens planteringar 
ses som ett förbisett materiellt och immateriellt 
kulturarv.

Keywords: Railway gardens, station parks, modernity, the art of improving nature, cultural heritage

Sammanfattning
När den statliga järnvägen började byggas i Sve-
rige i mitten av 1800-talet ingick planteringar av 
olika slag som en integrerad del i järnvägssys-
temet. Prydnadsplanteringar i form av stations-
parker och rabatter, nyttoplanteringar vid järn-
vägens bostäder och skyddsplanteringar längs 
spåren anlades i samband med att järnvägen 
drogs fram genom landskapet. I historieskriv-
ning, forskning och kulturarvspraktik har plante-
ringarnas roll generellt varit förbisedd. Interna-
tionellt sett finns flera tecken på att planteringar 
var vanligt förekommande vid järnvägsprojekten, 
men forskning som kombinerar järnvägshistoria 
med trädgårdshistoria är begränsad även utanför 
Sverige. 

Den här artikeln diskuterar hur naturför-
sköningskonst, som ett centralt ideal, och hur 
modernitet, på ett övergripande plan, motive-
rade och inspirerade till järnvägsplanteringarna. 
Undersökningen är gjord genom en analys av 
bevarat arkivmaterial från järnvägsknuten Halls-
berg. Frågor om hur planteringarna kom till, 
vad som planterades, av vem, och vilka ideal 
som präglade anläggningarna har lett undersök-
ningen. Med inspiration från sociologen Sophie 
Woodward har en utgångspunkt varit att under-
söka hur kultur materialiseras i olika kontexter. 
I artikeln betraktas järnvägsplanteringarna som 
materiella uttryck för modernitet, och begreppet 
modernitetbefrämjare prövas.

Från mitten av 1800-talet debatterades nyt-
tan med planteringar av flera inflytelserika per-
soner i Sverige. En av dem var Olof Eneroth, 
som från 1864 kom att samordna planterings-

Odling som modernitetsbefrämjare:  
Tidiga järnvägsplaneringar och naturförsköningskonst

Av Anna Lindgren & Katarina Saltzman
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Häxprocesserna i grannsocknarna Torsåker och 
Ytterlännäs i Ångermanland var bland de mest 
omfattande som skett i Sverige. De flesta av de 
omkring 70 som miste livet var kvinnor men det 
fanns också barn – och män – bland de avrätta-
de. Efter straffpredikan i Torsåkers kyrka fördes 
de dömda under stora vedermödor till det berg 
som sedermera kom att heta Bålberget, där de 
först halshöggs och sedan brändes på bål. Dri-
vande i anklagelserna om häxeri och trolldom 
var kaplanen i Ytterlännäs kyrka, Lars Hornaeus. 
Kyrkoherden i Torsåker, Johannes Erici Wattran-
gius, Lars Hornaeus svärfar, ledde rättegången 
och höll den efterföljande ”fångepredikan” i 
kyrkan.1

Citatet i underrubriken ovan är hämtat från 
skriften Sannfärdig Berättelse Om det för 100 
år sedan grufveliga Trulldoms-Oväsendet i Sve-
rige /…/, författad 1771 av Lars Hornaeus son-
son Jöns Hornaeus (fig. 1). Den kan ses som en 
botgöring för de dåd hans farfar var skyldig till 
hundra år tidigare och som en upplysningstidens 
uppgörelse med det ”förmörkade och olyckliga 
tidevarv för Nordens innevånare” som enligt 
författaren rådde under ”trollkäringeväsendet” 
1672–76.2 

Är detta historiska trauma, som kom att 
prägla bygden under lång tid framöver, ett kyrk-
ligt kulturarv att bevara för framtiden? Kan även 
svåra eller mörka berättelser knutna till kyrko-
miljöerna lyftas fram och vem bär ansvaret för 

att göra detta? Hur definierar Svenska kyrkan 
kulturarv och kulturhistoriska värden och ses de 
som materiella eller immateriella fenomen? Hur 
skiljs de åt och hur flätas de samman? Hur ska 
de bedömas och vem ska göra det? 

Auktoriserade kyrkliga kulturvärden
Analys av en utvärdering av kyrkokaraktäriseringar  
utförd 2007–2010

av Henrik Lindblad

”Här hjälpte varken rop eller tårar”

figur 1. Berättelser om trolldomsväsendet i norra 
Sverige 1674, Jöns Hornaeus 1771 (avskrift). KB, 
Stockholm. Avskrifts- och kopiesamlingen, Volym-
förteckning, SE/HLA/9010002/vol./191, bild-ID: 
A0056996_00139. 



28 bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021

henrik lindblad

I artikeln diskuterar jag dessa frågor genom 
att beskriva och analysera resultaten av en utvär-
dering av kulturhistoriska karaktäriseringar av 
Svenska kyrkans kyrkomiljöer och kyrkobyggna-
der. En av karaktäriseringarna omfattade Tors-
åkers kyrka där häxprocesserna utspelades för 
drygt 350 år sedan.

Åren 2007–2010 ledde jag Kyrkokansliets 
projekt Utvärdering av karaktäriseringar och 
prioriteringar.3 Projektet syfte var att sam-
manställa och utvärdera de kulturhistoriska 
karaktäri seringar och värderingar som Svenska 
kyrkans stift och/eller församlingar hade låtit 
utföra av landets lagskyddade kyrkor och kyrko-
miljöer. Som projektledare kom jag, både under 
projektets gång samt vid dess avrapportering, 
att reflektera över vilka kulturhistoriska värden 
som formulerades och hur det gjordes, vem som 
ägde makten att värdera och att prioritera mel-
lan bedömda värden och hur själva värderings-
processen var utformad. Dock hade jag varken 
inom ramen för projektet eller min fortsatta an-
ställning vid Kyrkokansliet möjlighet att utföra 
någon djupare analys av utvärderingsprojektets 
resultat, varför många frågor kvarstod.

Avsikten med artikeln är att beskriva och 
analysera utvärderingsprojektet och dess resultat 
samt de diskussioner som väcktes under projek-
tets genomförande. Utvärderingens slutsatser 
och rekommendationer frammanade starka re-
aktioner, vilka jag analyserar och försöker förstå 
utifrån en kontext som kallas för den auktorise-
rade kulturarvsdiskursen.4 

I texten som följer tar jag upp den teoretiska 
inramningen och förklarar centrala begrepp. 
Därefter redogör jag för utvärderingsprojektets 
bakgrund, beskriver dess huvudsakliga innehåll 
och de diskussioner som genererades. Slutligen 
reflekterar jag över och analyserar resultat och 
mottagande, och visar hur olika kulturarvsdis-
kurser har påverkat såväl karaktäriseringarnas 
utförande som attityderna omkring dem och 
själva utvärderingen.5

Kulturarvsdiskurser
Det förhållningssätt till kulturarvsarbetet 
som jag främst använde vid utvärderingen av 

karaktäri seringarna kan kallas för värdebaserad 
förvaltning eller värdebaserat bevarande (Values-
based Conservation). Ett grundläggande doku-
ment inom detta område är The Burra Charter 
– The Australia ICOMOS Charter for Places of 
Cultural Significance (1979, 1999, 2013), i vilket 
uttrycks de principiella utgångspunkterna för 
värdering av en kulturhistorisk plats, förvaltning 
baserad på värderingen och hur olika intressen-
ter till platsen ska involveras. Den värdebaserade 
förvaltningsplaneringen har sedan utvecklats i 
projektet Research on the Values of Heritage 
(1998–2005) vid Getty Conservation Institute 
(GCI) och då framför allt i forskningsrapporter-
na Values and Heritage Conservation (Erica Av-
rami, Randall Mason, Marta de la Torre, 2000) 
samt Assessing the Values of Cultural Heritage 
(Marta de la Torre, 2002). En modell som liknar 
värdebaserad förvaltning beskrivs också i Riks-
antikvarieämbetets skrift Kulturhistorisk värde-
ring av bebyggelse (2002) där det framgår att 
den kulturhistoriska värderingen ska leda fram 
till en kulturhistorisk målsättning och bedöm-
ning som ”bildar den grund som alla beslut och 
åtgärder måste vila på”.6 I boken sägs också att 
värderingen ska göras helt fristående från andra 
faktorer, till exempel ekonomiska och tekniska, 
som påverkar bevarandet.7 Den liknar därmed 
den process för värderingsbaserad förvaltning 
som beskrivs i Burra Charter, där det i artikel 
sex framgår att värderingen av platsen inte ska 
påverkas av andra förvaltningsfrågor.8 De senare 
versionerna av Burra Charter (från 1999 och 
framåt) betonar dock, jämfört med den svenska 
modellen, i mycket större utsträckning involve-
ringen av olika intressenter till platsen i värde-
rings- och förvaltningsprocessen.9 

De internationella inriktningar inom kultur-
arvsteori och metodik som jag influerats av  
sedan utvärderingsprojektet avslutades finns 
bland annat inom forskningsområdet Critical 
Heritage Studies (CHS), där arkeologen och 
forskaren Laurajane Smith har varit särskilt ton-
givande. I boken Uses of Heritage (2006) och 
tillsammans med sina medförfattare Emma Wa-
terton och Gary Campbell i artikeln ”The Uti-
lity of Discourse Analysis to Heritage Studies” 
(2006), lyfter Smith fram värdet av Critical Dis-
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course Analysis (CDA) som analysmetod inom 
kulturarvsområdet. I artiklarna, som fått stor 
betydelse inom det växande området Critical 
Heritage Studies, upprättar Smith med med-
författare en kritisk analytisk modell som kallas 
Authorized Heritage Discourse (AHD) och som 
kan översättas till den auktoriserade kulturarvs-
diskursen.10 Denna är enligt Smith en i västvärl-
den expertdominerad diskurs med ursprung i 
bland annat John Ruskins och William Morris 
bevarandeideologier från 1800-talet, vilka base-
rats på vikten av att bevara material och autenti-
citet (även om Ruskin och Morris inte använder 
just den termen) i arkitektoniska monument och 
andra fysiska kulturarvsföremål.11 Enligt Smith 
fokuserar AHD på (för antikvarier och motsva-
rande professionella inom kulturarvsområdet) 
estetiskt tilltalande materiella objekt, platser och 
landskap som nuvarande generationer ”måste” 
vårda, skydda och beundra så att de kan föras 
vidare till diffusa framtida generationer för de-
ras undervisning och skapande av en gemen-
sam identitet baserad på det förflutna.12 I Uses 
of Heritage, där det teoretiska ramverket AHD 
analyseras, diskuteras och appliceras på flera de-
taljerade studier av kulturarvsbruk i Australien 
och England, gör Smith bland annat en kritisk 
analys av ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) så kallade Venedigdoku-
ment från 1964. Utifrån Smiths analys går det 
att hävda att dokumentets bevarandeideologi 
varit viktigt för hanteringen av kulturmiljöer och 
kulturarv i lagstiftning och praxis i stora delar av 
västvärlden och även för svensk lagstiftning och 
regelverk.13 I artikeln ”Is There Such a Thing as 
Tangible Heritage” (2020) diskuterar Jeremy C 
Wells, en forskare med anknytning till Critical 
Heritage Studies, AHD i relation till de nyare 
definitioner av kulturarv som de beskrivits av 
Smith i flera verk samt i UNESCOs konvention 
för tryggande av det immateriella kulturarvet 
(2003).14 Wells konstaterar att kulturarv är bety-
delser som skapas av människor när de tolkar, 
använder eller förändrar historiska objekt, och 
de är därför alltid immateriella fenomen.15 Jag 
återkommer till Wells artikel längre fram i denna 
text i diskussionen omkring materiella och im-
materiella kulturarv.

När jag ledde utvärderingen av karaktärise-
ringarna hade jag inte satt mig in i AHD som 
teori eller tillämpat CDA som metod. När jag 
ett antal år senare läste Uses of Heritage föreföll 
den diskurs som Smith skildrade vara märkvär-
digt bekant och jag insåg efterhand att den i 
stora delar verkade vara i överenstämmelse med 
de analyser jag utfört i utvärderingsprojektet, 
vilka dock inte var lika djupgående eller teore-
tiskt förankrade som Smiths. Baserad på Smiths 
teoretiska och metodiska utgångspunkter är där-
för min hypotes att även utvärderingen av kyrko-
karaktäriseringarna och mottagandet av dess 
rekommendationer och förslag på olika vis rör 
sig inom eller förhåller sig till den auktoriserade 
kulturarvsdiskursen som därmed borde vara 
möjlig att använda som utgångspunkt.16

För att studera olika relationer avseende 
makt och ideologier inom kulturarvsområdet, 
använder jag liksom Smith kritisk diskursanalys 
som redskap. Den kritiska diskursanalysen, före-
trädd av forskare som Norman Fairclough, Ruth 
Wodak och Theo van Dijk, avser att utveckla me-
toder och teorier för att beskriva relationerna 
mellan språk, makt och ideologi och särskilt tex-
ternas bakomliggande ideologiskt och politiskt 
baserade praktiker och konventioner. Företräda-
re för CDA kan också vara engagerade i politisk 
aktivism och social förändring.17 Enligt Norman 
Fairclough är huvudfokus att utföra analyser av 
hur maktrelationer och ojämlikheter producerar 
sociala orättvisor, de dialektiska relationerna 
mellan diskurs och makt samt effekterna på an-
dra relationer inom sociala processer och deras 
olika beståndsdelar.18 I diskursanalysen kan alltså 
relationen mellan kunskap och makt utforskas, 
där ett av de mest grundläggande inslagen hand-
lar om hur kunskap organiseras, legitimeras och 
används.19 I analogi med ovanstående formule-
ringar kan den auktoriserade kulturarvsdiskur-
sen beskrivas som ett maktcentrum för kontroll 
av kulturarvet, där makten utövas av experter ge-
nom legitimerad kunskap och anspråk på tolk-
ningsföreträde inom kulturarvsområdet.20 

Jeremy C Wells uttrycker, tillsammans med 
medförfattaren Barry L Stiefel, i boken Human 
Centered Built Environment Heritage Preserva-
tion (2019) dock viss kritik mot CHS som alltför 
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teoretiskt inriktat och svårt att omsätta i prakti-
ken. Därför föreslår de mer tillämpade arbets-
sätt och metoder inom kulturarvsarbetet. Lik-
nande synpunkter framförs av Erica Avrami och 
Randall Mason i artikeln ”Mapping the Issues 
of Values” (2019).21 I denna kommenterar – och 
delvis kritiserar – de arbeten av Smith och andra 
forskare verksamma inom CHS. Kritiken hand-
lar dels om hur CHS förhåller sig till den värde-
baserade modellen som de själva pläderar för, 
dels har de liknande synpunkter som Wells och 
Stiefiel om att CHS kan ha ett alltför avvisande 
(mot kulturarvsbegreppet och kulturarvsprofes-
sionen), självcentrerat och teoretiskt anslag för 
att kunna åstadkomma praktiska resultat.22 

Även om det kan krävas andra mer konstruk-
tiva och mindre normerande förhållningssätt 
och metoder för att komma vidare i kultur-
arvspraktiken, anser jag AHD, liksom metoden 
kritisk diskursanalys, vara användbara som för-
klaringsmodeller och analysredskap i arbetet 
med att definiera vissa tankemönster, handlings-
sätt och maktförhållanden inom det kyrkliga 
kulturarvsområdet, vilka kan uttryckas såväl i 
yttranden av enskilda aktörer och organisationer 
som i lagar, regelverk, policydokument, handled-
ningar och andra verk. I doktorsavhandlingen 
Managing Ecclesiastical Heritage (2021) stöder 
sig Maria Nyström delvis på den auktoriserade 
kulturarvsdiskursen som den formulerats av 
Smith. Nyström tar även upp de olika expertrol-
ler, ”legislators”, ”interpreters” och ”facilitators” 
som utvecklats av Smith i en artikel från 2009 
och som Nyström menar, trots skillnaden i kul-
turell och geografisk kontext, är relevanta även 
för att förstå förvaltningen av det (svenska) kyrk-
liga kulturarvet.23 I analysen av de två fallstudier 
som ingår i avhandlingen, utvecklingsprojekt 
som avser Hamra kyrka i Ljusdals pastorat samt 
Strängnäs domkyrka, utgår dock Nyström i sin 
avhandling huvudsakligen från de tre parallella 
kultursarvsdiskurser som formulerats av Jans-
sen et al. (2017) i artikeln ”Heritage as sector, 
factor and vector” och dessa analyseras med 
hjälp av synkron diskursanalys, vilken baseras 
på förekomsten av multipla, parallella diskurser 
som kan vara motstridiga eller överlappande.24 
En liknande uppdelning har gjorts av Gregory 

Ashworth i en artikel från 2011, där han, med 
utgångspunkt i Kuhns teori om paradigmskiften 
från 1962, konstaterar att det under de senaste 
decennierna och som en följd av ofullständiga 
paradigmskiften existerar flera förhållningssätt 
eller paradigm samtidigt, vilket har gett upphov 
till en följd av missuppfattningar och även kon-
flikter när dessa kolliderar.25 Jag tar upp exempel 
på dessa konflikter i samband med analysen av 
utvärderingens resultat och mottagande, men 
först beskriver jag bakgrunden till karaktärise-
ringarna och vilken metodik de byggde på.

Sist i detta avsnitt är det nödvändigt med en 
kommentar om användningen av och ursprung-
et till begreppen ”kulturhistoriskt värde och 
”kulturvärde” som båda förekommer i artikeln. 
I överenskommelsen mellan staten och Svenska 
kyrkan från år 2000 (se mer om den nedan) 
används växelvis uttrycken ”kulturvärden” och 
”kulturhistoriska värden”, medan det i kultur-
miljölagens fjärde kapitel enbart förekommer 
”kulturhistoriskt värde”.26 Enligt regeringspro-
positionen som föregick lagen består det senare 
även av konstnärliga värden.27 I Kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse avses med kulturhisto-
riska värden istället de sammantagna dokument- 
och upplevelsevärdena.28 Riksantikvarieämbetet 
definierade ett antal år senare i Plattform kul-
turhistorisk värdering och urval (2015) kultur-
historiskt värde som ”de möjligheter materiella 
och immateriella företeelser kan ge vad gäller 
att inhämta och förmedla kunskaper om och 
förståelse av olika skeenden och samman hang 
− samt därigenom människors livsvillkor i skil-
da tider, inklusive de förhållanden som råder 
idag.”29 Detta innebär att konstnärliga värden 
eller upplevelsevärden inte ingår i Riksantikva-
rieämbetets nuvarande definition. I samma skrift 
definieras dock även kulturvärde som ”en sam-
lingsbenämning för sådana värden som tillskrivs 
företeelser, med utgångspunkt i kulturhistoriska, 
sociala och estetiska aspekter.”30 När jag skri-
ver kulturhistoriskt värde avser jag det som ut-
trycks i lagtexten och som karaktäriseringarna 
förutsattes bedöma. Med kulturvärde avser jag i 
denna artikel den bredare definition som gjorts 
av Riksantikvarieämbetet. När kulturvärde an-
vänds i utvärderingen av karaktäriseringarna är 
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begreppet ännu vidare och inkluderar förutom 
kunskaps och upplevelsevärden även bruksvär-
den. Definitionen, som rekommenderades i 
utvär deringsprojektets slutrapport, utgår från 
värderingsmodellen som tillämpats vid miljö-
konsekvensbeskrivningar men fick inte något 
större genomslag i värderingen av kyrkor.31

Vad karaktäriserar ett kyrkligt 
kulturarv?
Svenska kyrkans ansvar för de kyrkliga 
kulturvärdena
I den överenskommelse som slöts när staten och 
Svenska kyrkan skildes åt år 2000 framgår att 
kyrkan ”är ansvarig för den största sammanhåll-
na delen av vårt kulturarv /…/”. I enlighet med 
överenskommelsen skulle Svenska kyrkan få en 
viss ersättning av staten, den kyrkoantikvariska 
ersättningen, mot att samfundet vårdar kyrkor-
na, upprätthåller kompetens för detta och att de 
hålls tillgängliga för allmänheten.32

En av förutsättningarna för att erhålla den 
statliga ersättningen är att varje lagskyddad kyr-
ka förses med en vård- och underhållsplan.33 I 
planen ska kyrkobyggnadens och kyrkomiljöns 
kulturhistoriska värden framgå i en så kallad 
kulturhistorisk karaktärisering. Därför utfördes 
från 2002 och framåt ett stort antal kulturhisto-
riska karaktäriseringar av landets kyrkobyggna-
der och kyrkomiljöer. Modellen för kulturhisto-
riska karaktäriseringar av kyrkor utvecklades av 
Riksantikvarieämbetet i samverkan med Svenska 
kyrkan och publicerades 2002 i handledningen 
Kulturhistorisk karakterisering av kyrkor,34 vars 
rekommendationer om innehåll, struktur och ar-
betsprocess flertalet utförare av karaktärisering-
arna följde.

Hur utvärderas kyrkligt kulturarv?  
Utförare, material och tillvägagångssätt
Kyrkokansliets utvärderingsprojekt hade som 
slutmål att leda till ”av Svenska kyrkan nationellt 
rekommenderade, förankrade och implemente-
rade modeller för bedömning och prioritering 
av kyrkomiljöers samlade kulturvärden”.35 För 
att uppnå målet skulle det först utföras en na-
tionell utvärdering av de kulturhistoriska karak-

täriseringar och värderingar – i projektet sam-
mantaget kallade bedömningar – som gjorts av 
landets kyrkobyggnader och kyrkomiljöer.36 Som 
operativ projektledare var jag ansvarig för avrap-
porteringen av projektet och författare till tre 
delrapporter samt den slutrapport som utkom 
2010.37 Den första delrapporten innehåller själva 
utvärderingen av karaktäriseringarna, medan 
den andra delrapporten beskriver metoder och 
principer för värdering, där förutom Riksanti-
kvarieämbetets metoder för kulturhistorisk vär-
dering även många andra modeller beskrivs och 
diskuteras. Den tredje delrapporten handlar om 
delaktighet i värderingar och förvaltning av kul-
turarv. Slutrapporten innehåller slutsatser och 
rekommendationer, där projektet redogör för 
Kyrkokansliets syn på vad kyrkliga kulturvärden 
är och hur de bör beskrivas och hanteras.38 

Vid tiden för materialinsamlingen (2008–
2009) hade elva av tretton stift utfört eller på-
börjat kulturhistoriska karaktäriseringar. I Lunds 
stift utfördes istället värdebeskrivningar enligt 
Riksantikvarieämbetets modell för kulturhisto-
risk värdering av bebyggelse (se ovan).39 Enligt 
denna modell är värdena uppdelade i två ”grund-
motiv”: dokumentvärde och upplevelsevärde, 
med ett antal underkategorier (till exempel 
byggnadshistoriskt och konstnärligt värde) samt 
”förstärkande motiv” som kvalitet, autenticitet 
och sällsynthet.40 Modellen, ofta med använd-
ningen av nämnda värdetermer som rubriker i 
värdebeskrivningarna, har fått ett stort genom-
slag i kulturmiljöarbetet och vissa av dem före-
kommer också i de kulturhistoriska karaktärise-
ringarna. Eftersom de flesta utförare använde 
modellen i den handledning för kulturhistoriska 
karaktäriseringar som utgår från kulturhisto-
riska värden enligt kulturmiljölagen (se ovan), 
ges upplevelsevärdena knappast något större ut-
rymme i karaktäriseringarna. I Visby stift utför-
des vid denna tid inga karaktäriseringar, då det 
enligt delrapporten fanns synpunkten att ”det 
inte behövs några karaktäriseringar, då de kul-
turhistoriska värdena betraktas som välkända”.41 
I maj 2008 fanns, om värdebeskrivningarna i 
Lunds stift räknas in, sammantaget 2 625 vär-
debedömningar, varav majoriteten var utförda 
som karaktäriseringar.42 För att göra materialet 
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hanterligt och möjligt att undersöka kvantitativt 
överfördes de karaktäriseringar som fanns till-
gängliga i Riksantikvarieämbetets bebyggelse-
register samt vissa manuellt insamlade, utvalda 
för att ge största möjliga spridning avseende  
t. ex. stift, län och utförare, till kalkylblad i Excel. 
Detta innebar knappt 1 400 poster vid ingången 
av 2008. Därefter gjordes en mängd sökningar, i 
första hand för att ta reda på hur de som utfört 
bedömningarna arbetat med begrepp eller for-
muleringar som nationellt, regionalt och lokalt 
värdefull, negativa värden, miljövärden, exteriöra 
och interiöra värden, uttryck som ”intressant”, 
”omistlig” med mera. Nyckelmeningarna med 
dessa olika termer och värden sorterades sedan 
i separata kolumner och jag kunde beräkna hur 
ofta de förekom och analysera hur de formu-
lerades. Resultatet av dessa genomgångar var 
sammanfattningsvis att termerna användes så 
inkonsekvent och disparat att det inte gick att 
dra några slutsatser om kyrkornas samlade vär-
den i ett nationellt perspektiv, vilket var en av 
flera anledningar till att projektet utvecklade nya 
rekommendationer om hur kulturhistoriska ka-
raktäriseringarna borde utföras och/eller revide-
ras.43 Förutom denna mer kvantitativt upplagda 
genomgång gjordes en närmare studie av ett an-
tal karaktäriseringar med närläsning och analys 
av hur texterna var strukturerade, vilka värden 
som togs upp och hur de beskrevs. Ett urval om 
sex–sju bedömningar från de totalt tolv stiften 
gjordes, där strävan var att få med alla länsmu-
seer och konsulter som utfört arbetet. Totalt 
omfattade referensmaterialet 69 karaktärisering-
ar inklusive värdebeskrivningar från Lunds stift. 
Slutligen utfördes också totalt fyra workshops 
och gruppövningar med inbjudna deltagare i 
form av olika kategorier av anställda och för-
troendevalda, där utvalda karaktäriseringar och 
även projektets inriktning diskuterades. Arbetet 
skedde till större delen med förberedda frågor 
som delvis styrde inriktningen på diskussionen, 
men vilken i övrigt, beroende på vilka som del-
tog, var mycket differentierad och belyste olika 
attityder till kulturhistoriska värden.44 

I den första delrapportens rekommendatio-
ner föreslås en utvecklad och breddad metod, 
inkluderande till exempel immateriella kulturvär-

den, med tydligare struktur, terminologi och be-
skrivning av arbetsprocesser med ökad delaktig-
het av församlingen och andra intressenter samt 
mer specificerade krav på kompetens hos dem 
som utför och beställer karaktäriseringarna.

När projektets delrapporter och slutrapport 
remitterats blev de relativt hårt kritiserade av 
flera remissinstanser. De som kritiserade utvär-
deringens resultat och rekommendationer var 
bland andra antikvarier verksamma vid länssty-
relser, regionala museer och även anställda eller 
förtroendevalda vid Svenska kyrkans olika stift 
och församlingar. Synpunkterna, som diskuteras 
i artikelns slutledning, ledde till att Svenska kyr-
kans nationella nivå, baserat på resultaten av ut-
värderingen, beslöt att ta fram en mer praktiskt 
användbar modell och handledning för att iden-
tifiera kyrkliga kulturvärden. Denna slutfördes 
aldrig.45 Arbetet med handledningen beskrivs i 
artikeln ”Delat ansvar”46, medan de olika upp-
fattningar i kulturarvssyn som framkom under 
utvärderingen skildras i denna artikel. 

Workshoppar, konsulter och kurser – 
utförande och innehåll
De allra flesta karaktäriseringar utfördes av anti-
kvarier, i allmänhet med respektive stift som 
uppdragsgivare och som projekt vid landets re-
gionala museer, ofta i samverkan med stift och 
länsstyrelser. I några stift (Uppsala, Strängnäs, 
Västerås och Härnösand) var vissa utförda av 
andra konsulter, även de i allmänhet antikvarier 
med erfarenhet av arbete vid museer eller till 
exempel länsstyrelser. I Lunds stift hade samt-
liga värderingar utförts av konsulter, antikvarier 
eller arkitekter vid arkitektfirmor eller antikva-
riskt inriktade företag. Flertalet bedömningar 
följer i allmänhet Riksantikvarieämbetets ka-
raktäriseringsmodell. Det innebär att de oftast 
inleds med en beskrivning av kyrkomiljön, kyr-
kogård och övriga byggnader, därefter följer en 
sammanfattande bedömning – den kulturhisto-
riska karaktäriseringen – och slutligen ett antal 
punkter där vissa egenskaper lyfts fram under 
rubriken ”Att särskilt tänka på i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön”.47

Lund stift skiljde sig vid tiden för utvärdering-
en helt från de övriga eftersom bedömningarna 
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hade gjorts som kulturhistoriska värderingar i 
samband med upprättandet av vård- och under-
hållsplanerna. Värderingarna följer i allmänhet 
metodiken och terminologin i handboken Kul-
turhistorisk värdering av bebyggelse (se ovan).

Utvärderingen visade att bedömningarna från 
Lunds stift är annorlunda inte bara till sin struk-
tur utan också till sitt innehåll. Eftersom det i 
stiftet var många olika konsulter som utförde be-
dömningarna varierar de mer än övriga stifts ka-
raktäriseringar i såväl disposition som innehåll 
och kvalitet. De är ibland mer generella, med 
värden som kan upprepas i flera beskrivningar 
eller gälla för många kyrkor. Men de kan också 
vara mycket utförliga med detaljerade byggnads-
historiska beskrivningar och analyser som ofta 
är mer arkeologiskt inriktade än karaktärisering-
arna i allmänhet.48 

Övriga stifts kulturhistoriska bedömningar är 
disponerade efter karaktäriseringsmallen, vilken 
delvis styrt innehållet.49 Eftersom de i allmän-
het är utförda av antikvarier med byggnadshisto-
risk inriktning är innehållet till synes ganska 
likartat. Beskrivningarna som föregår själva be-
dömningen är ofta relativt omfattande. De är 
i allmänhet främst inriktade mot att beskriva 
miljö, arkitektur och inredning med angivande 
av de viktigaste historiska faserna i byggnads- 
och förändringshistoriken. Ibland vävs dock vär-
debeskrivningar eller mer subjektiva omdömen 
in i texterna, vilka sedan kan återkomma eller 
kompletteras i bedömningsavsnittet. De flesta 
utförare har sett till att formulera punkterna så 
att de inte ”föregriper länsstyrelsens beslut vid 
en eventuell framtida tillståndsprövning”.50 Med 
det menas att bedömningarna i punkterna bara 
ska uppfattas som rekommendationer och att 
man därför ska undvika att skriva ”bör, skall, får 
inte osv.” Bedömningarna är i allmänhet relativt 
kortfattade och motiveringar till varför just dessa 
egenskaper eller värden lyfts fram saknas ofta. 
Egenskaperna varierar starkt från att vara gan-
ska allmänna till mycket specifika och framstår 
ibland som ”objektiva” konstateranden, ibland 
som mer uttalade värderingar.51 I nedanstående 
avsnitt framgår något av det viktigaste innehål-
let i tre karaktäriseringar och de reaktioner de 
väckte vid gruppövningar och diskussioner.

”Huset är viktigast”– diskussion om 
karaktäriseringar och kulturvärden
I juni 2008 genomfördes en heldagsworkshop 
i Uppsala om kyrkors kulturvärden. Syftet med 
denna var att som ett komplement till textana-
lyserna få möjlighet att mer ingående diskutera 
principer och metoder för värdering av kyrko-
miljöer med ett antal utvalda aktörer. Deltagare 
var referensnätverket till utvärderingsprojektet 
som bestod av cirka 30 medlemmar: antikvarier, 
konservatorer, förvaltare, arkitekter och andra 
verksamma inom Svenska kyrkan, museer, myn-
digheter och även i privata företag. I projektets 
delrapport återfinns en sammanställning och 
slutledning som delats upp efter ett antal huvud-
teman, anslutande till frågorna i gruppövningar-
na. Avsikten var att sammanställningen skulle ge 
en rättvis och balanserad bild av den diskussion 
som fördes, samtidigt som den utgör ett urval. 
När citat eller referat från deltagare behövt för-
tydligas, har detta gjorts inom [hak]parenteser. 
Avsnittet nedan är huvudsakligen baserat på ut-
värderingens referat i delrapporten, men med 
åtskilliga revideringar, tillägg och reduceringar.

Övningsexemplet utgjordes av den kulturhi-
storiska karaktäriseringen av Torsåkers kyrka i 
Ångermanland, Härnösands stift (fig. 2). Nedan 
återges stycket med karaktäriseringens samman-
fattande bedömning och åtföljande punktlista, 
vilket kan sägas utgöra kärnan i värdebeskriv-
ningen.

Torsåkers salskyrka bär tydliga spår av sitt medeltida ur-
sprung. Exteriören karaktäriseras dock mest av sitt 1957 
återskapade höga sadeltak, vars profilerade takfot aldrig 
funnits på medeltiden, liksom den samtida klockstapeln. 
Fönsterutvidgningarna signalerar 1700-tal. Interiört 
präglas kyrkorummet framför allt av 1400-talets höga 
stjärnvalv och de skickligt utförda kalkmålningarna på 
vägg och i tak från samma tid. I övrigt framträder två 
generationer tillägg – 1700-talsinredningen i form av al-
taruppsats, predikstol och läktare med front och 1930-ta-
lets nyinredda slutna bänkkvarter – vilka ger sitt bidrag 
till miljön, men underordnar sig det under 1900-talets 
eftersträvade medeltida rummet på ett varsamt sätt.

att särskilt tänka på i förvaltning och skötsel av kyr-
kan: 

* De medeltida träskulpturerna 
* Valven och kalkmålningarna 
* Inredningen från 1700-talet 
* Malmkronorna52
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Som framgått i artikelns inledning är Torsåkers 
kyrka, liksom grannkyrkan i Ytterlännäs, nära 
förknippad med 1670-talets häxprocesser, där 
socknens båda präster var pådrivande i de ankla-
gelser som ledde till att omkring 70 av socknens 
invånare miste livet. I kyrkan hölls den straff-
predikan som föregick avrättningarna.53 Händel-
serna nämns dock inte i karaktäriseringen.

De flesta av deltagarna var överens om karak-
täriseringen både är för snäv till innehållet och 
för subjektiv eller närmast godtycklig i värdering-
en. Medeltiden tar för stor plats i texten och 
särskilt 1700-talet borde skildras utförligare. De 
värden som identifieras i karaktäriseringen kan 
framstå som alltför självklara och behöver moti-
veras bättre. Punktlistan skulle kunna komplette-
ras med motiveringar till varför det är intressant 
att bevara olika inslag i miljön, dock uttryckte 
också någon att: ”Huset är viktigast och för om-
fångsrik information försvårar förvaltningen.”54

Vem tar ansvar för häxorna?  
– Skilda perspektiv på materiellt och 
immateriellt kulturarv  
När det gäller det immateriella kulturarvet, 
framkom olika perspektiv. Att berättelsen om 
häxprocesserna är viktig var i stort sett alla del-

tagare överens om. Men åsikterna gick isär om 
hur den skulle skildras och om vem som skulle 
skildra den. Enligt utvärderingsrapporten mena-
de många att berättelsen är av nationellt intresse 
och borde vara med i karaktäriseringen, eller att 
Svenska kyrkan har ansvar för att skildra den.55 
Andra hade åsikten att berättelsen inte har nå-
got med förvaltningen att göra och att Svenska 
kyrkan främst har ansvar för kyrkobyggnaden: 
”kyrkan ansvarar för det kyrkliga kulturarvet, 
inte för häxorna”, och att ”anordna jippon [häx-
processvisningar, vilka har ordnats av den lokala 
kulturföreningen Styreholmsspelet] är inte kyr-
kans sak.”56 Om församlingen eller kommunen 
ska berätta om häxprocesserna är det deras eget 
beslut och det ska inte göras i karaktäriseringar-
na: ”Berättelsen har ingen betydelse för förvalt-
ningen, men i det större sammanhanget är den 
viktig.”57 De flesta menade att församlingen kan 
tillföra alla möjliga värden till kyrkomiljön. Ett 
exempel är kontinuitet i brukandet. En grupp 
svarade till och med att ”församlingen är vär-
det”.58 

I workshopens diskussion fanns ingen sam-
stämmighet eller tydlig linje om eventuella be-
hov av att ta fram en mer utvecklad metodik 
för att analysera kyrkomiljöers värden. Flera ut-

figur 2. Torsåkers kyrka, Ångermanland, exteriör. foto: Kerstin Stickler (okänt år), Härnösands stift.
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tryckte viss skepsis mot den modell som före-
slogs under övningarna, vilken var indelad i kun-
skaps-, bruks- och upplevelsevärden.59 Sannolikt 
berodde detta på att de ansåg den vara för bred, 
för teoretisk eller otydlig: ”/.../ modellen ser OK 
ut på papperet, men den skulle behöva testas. 
Vissa värden är lite luddiga. Redskap i all ära, 
men kunskap behövs för att den inte ska falla 
platt.”60 En annan grupp uttryckte det som att 
det ”samtidigt [som man använder modellen] 
behövs kompetens”.61 Att använda för många 
parametrar [värdekategorier] kan också röra till 
karaktäriseringen. En deltagare förklarade att 
anledningen till att Riksantikvarieämbetet valde 
[utvecklade] denna modell [karaktäriseringsmo-
dellen] beror på lagstiftningens utformning, att 
det behövs instrument för att peka på vad som 
är speciellt i varje kyrka. Därmed skulle den un-
der workshopen föreslagna modellen vara för 
generell och kanske inte ”lämplig på kyrkor”.62  

En slutsats som idag kan dras av ovanstående 
resonemang är att de generella modellerna, som 
kan vara alltför teoretiskt inriktade, sannolikt 
behöver göras mer praktiskt tillämpbara, vilket 
bland annat kan göras genom att de i samver-
kan med lokala intressenter anpassas till lokala 
förutsättningar.

Det var en större enighet om vikten av att 
föra en dialog mellan de lokala intressenterna, 
församlingen och ”experterna” kring kyrkans 
historia och om bedömningen av värden. En 
deltagare uttryckte det som att det är ”jättevik-
tigt att jobba med församlingar och dem som 
bor där för att lyfta den egna kyrkans historia”.63 
Att detta inte görs så ofta som det borde kan 
bero på en rädsla för att få ta del av ovänta-
de eller ”fel” svar: ”Man [experten] frågar inte 
folket för att man är rädd att slipa sina egna 
argument. Det är lättare att kommunicera med 
[församlings]medlemmar och andra om man vet 
vad de tycker”.64 Det konstaterades att det i ka-
raktäriseringsprojekten var stora skillnader i hur 
förankringen gått till och i vilken grad försam-
lingarna har engagerats. Dock menade en grupp 
att experterna ska ”fråga folk för att veta vad de 
tycker, inte för att de ska bestämma”.65 Därmed 
efterlystes metoder för att få med församling-
ens kunskaper och åsikter. Ett förslag var att det 

som den ”lokala guiden” berättar borde fångas 
upp och placeras i bedömningarna.66 

Pilgrimskyrka – eller  
omistlig kyrkobyggnadskonst?
Under 2008 hölls även två ”pilotworkshops” med 
liknande teman och frågeställningar som den 
ovan beskrivna värderingsworkshopen, dels med 
stiftsantikvarier och stiftshandläggare, dels med 
landets domprostar. Dessa övningar baserades 
på karaktäriseringen av Dalby kyrka i Värmland, 
Karlstads stift. Den första genomfördes delvis i 
form av ett rollspel där deltagarna fick identi-
fiera intressenter och sedan anta deras respektive 
roller i diskussionerna. I den senare workshopen 
användes samma karaktärisering som grund för 
ett mer konventionellt grupparbete där deltagar-
na ombads besvara ett antal frågor. 

Kyrkan i Dalby är belägen i glesbygd och 
uppförd som fjärde kyrkobyggnad på platsen 
under 1920-talet med Bror Almqvist som arki-
tekt (fig. 3, 4). Vid kyrkan går pilgrimsleden till 
Trondheim, numera en populär vandringsled, 
och den forna medeltida träkyrkan var också en 
pilgrimskyrka. Nedan återfinns de värden som 
radas upp i karaktäriseringens punktlista, vilken 
är relativt representativ för hur dessa i allmänhet 
är utformade.

	kyrkobyggnaden och dess inredning är ett i stort sett 
oförändrat exempel på en betydande kyrkoarkitekts 
verk och visar också sin tids kyrkobyggnadskonst,

	i stort sett alla delar av kyrkorummets inredning är 
omistliga komponenter i kyrkans helhetsgestaltning,

 medeltida inventarier visar på platsens kontinuitet, 

 målningar under läktaren från den äldre kyrkan, 

 stigporten från 1920-talet .67

I likhet med föregående exempel, där häxpro-
cesserna i Torsåker inte nämns i karaktärisering-
en trots anknytningen till själva kyrkobyggnaden, 
nämns pilgrimsleden inte i karaktäriseringen av 
Dalby kyrka eller i föregående historik.

Resultatet av båda grupparbetena var en sam-
stämmighet i att karaktäriseringen var välskriven 
men alltför snävt inriktad mot de arkitektur- och 
konsthistoriska värdena. Ingen i domkyrkogrup-
perna kände till arkitekten, varför det framstod 
som svårbegripligt att hans namn lyftes fram i 
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så hög grad. Vidare ifrågasattes varför pilgrims-
leden inte nämndes över huvud taget och att 
detta borde vara ett viktigt värde, såväl för be-
sökares upplevelser som för bygdens utveckling. 
Det framfördes en mängd förslag om hur kyrkan 
skulle kunna användas för pilgrimer och andra 
besökare som är intresserade av kyrkomiljön och 
dess samband med pilgrimsvägen. Ett förslag 
var att använda den som härbärge för besökare. 
Knappast någon invände mot yttrandet om det 
höga arkitektoniska värdet, men flera menade 
att punkten naturligtvis försvårar en mer flexibel 
utveckling av kyrkorummet. Eftersom karaktäri-
seringen är så fokuserad mot själva kyrkobygg-
nadens exteriör och interiör och de värden som 
främst uppfattas av konst- och arkitekturhistori-

ker, ger den heller inte så mycket ledning till hur 
hela miljön kan förvaltas och utvecklas.

Antikvariernas värden  
– eller församlingens?
Under en kurs i vård- och underhållsplanering 
anordnad av Strängnäs stift 2008 och riktad till 
församlingar i stiftet, hölls flera gruppövningar, 
varav en utgick från den karaktärisering som skri-
vits för Trosa stads kyrka (fig. 5). Nedan återges 
den sammanfattande bedömningen som med sin 
koncentration av konst- och byggnadshistoriska 
detaljer har liknande innehållsligt fokus som i de 
flesta genomgångna karaktäriseringarna.

Trosa stads kyrka har en välbevarad 1700-tals exteriör 
med spritputsade fasader, stickbågiga fönsternischer och 

figur 3. Dalby kyrka, Värmland, exteriör. foto: Karlstads stiftskansli 2009.
figur 4. Dalby kyrka, Värmland, interiör. foto: Karlstads stiftskansli 2008.



bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021 37

auktoriserade kyrkliga kulturvärden

tresidigt kor i öster. Kyrkan och klockstapeln klarade sig 
i stadsbranden 1719 och är därmed omistliga byggnader 
för Trosa stad.

Interiören har kvar mycket av sin 1700-tals karaktär med 
putsat tunnvalv, stickbågiga fönster och ursprunglig in-
redning, där dock bänkinredningen nytillverkades 1945. 
Predikstol och altaruppsats är förnämliga arbeten från 
1700-talets början och troligen tillverkade av Daniel 
Kortz, en av tidens främsta bildhuggare. Arbetena kan 
föras till en grupp föremål, framför allt predikstolar, i 
östra Södermanlands kyrkor tillverkade av Burchard 
Precht eller någon av hans lärjungar.68

Övningen skedde på plats i kyrkan. Deltagar-
na ifrågasatte inte direkt den bedömning som 
gjorts i karaktäriseringen, vilken få var villiga 
att diskutera eller ta ställning till. Diskussionen 
kom i stället till stor del att handla om vilka 

förändringar församlingen skulle vilja genom-
föra i kyrkorummet, framför allt för att få en 
större och mer funktionell plats i koret för den 
omfattande kör- och konsertverksamheten. De 
värden som tagits fram av antikvarierna sågs då 
som hinder för verksamheten, vilket även andra 
deltagare instämde i när det gällde deras för-
samlingskyrkor. Det framstod som att de kul-
turhistoriska värdena inte var församlingarnas 
värden, utan de antikvariska institutionernas, 
myndigheternas och kulturminneslagens, vilka 
stod i direkt opposition till de värden som de 
flesta i församlingarna värnade om, som snarare 
var bruksvärden direkt knutna till verksamheten. 
Flera menade att kyrkorummen inte kunde fry-
sas till dagens utseende utan att man måste få 

figur 5. Trosa stads kyrka, Södermanland, interiör mot altaret. foto: Eva Wockatz 2005, Sörmlands museum.
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ökad möjlighet att utveckla dem. En deltagare 
opponerade sig emellertid mot den negativa sy-
nen på de kulturhistoriska värdena och menade 
att korets utformning (det rörde framför allt 
korbänkar och altarring) faktiskt också hade ett 
liturgihistoriskt värde som församlingen borde 
värna om.69

Analys och slutledning 
– finns det auktoriserade kyrkliga 
kulturvärden?

Inledande reflektion
Utvärderingen och dess mottagande blottlade 
flera diskrepanser mellan utvärderingsprojek-
tets ideala bild av hur karaktäriseringarna skulle 
kunna vara och hur de var i verkligheten. Dessa 
handlade om brister i karaktäriseringarnas inne-
håll, kvalitet och användning samt arbetsproces-
sen för uppdrag och utförande. Bilden stärks 
delvis av de gruppdiskussioner som skedde, där 
majoriteten tycktes anse att det behövdes mer 
delaktighet från församlingarna i arbetet och 
många (dock inte alla) menade även att de im-
materiellt baserade värden borde ha lyfts fram 
mer. Till viss del kan dessa attitydskillnader bero 
på deltagarnas profession eller organisatoriska 
tillhörighet, där det t.ex. var tydligt att grupp-
erna med domprostar och representanter för 
församlingar lyfte fram vikten av immateriella 
värden (pilgrimsleden i Dalby) och bruksvärden 
(diskussionen om Trosa stads kyrka). I fallet 
Torsåker gick det inte att dra slutsatser om nå-
gon särskild profession ville lyfta fram häxpro-
cesserna som kulturvärde. Här gick åsikterna i 
stället isär om vem som hade ansvaret för att 
skildra ett komplext och svårt kulturarv och hur 
detta skulle göras.70 När projektrapporterna väl 
remitterades var dock många av mottagarna i sin 
tur kritiska till utvärderingens inriktning, genom-
förande och resultat. Hur kan dessa menings-
skiljaktigheter förklaras? Nedan följer först några 
reflektioner som utgår från mina egna praktiska 
erfarenheter av arbetet, sedan en diskussion som 
framför allt baseras på Authorized Heritage Dis-
course, den auktoriserade kulturarvsdiskursen, 
som förklaringsmodell.

Utvärderingens förutsättningar och 
mottagarnas reaktioner

Som framgår i artikelns inledning studerades i 
utvärderingsprojektet karaktäriseringar och vär-
debeskrivningar med den värdebaserade förvalt-
ningsplaneringen som förebild. Förutom Burra 
Charter fann jag stöd i Gettyinstutets projekt 
och särskilt den metod för identifiering och in-
tegrering av kulturvärden i förvaltningen av kul-
turhistoriskt betydelsefulla platser som beskrivs 
av Randall Mason i artikeln ”Assessing Values in 
Conservation Planning: Methodological Issues 
and Choices”.71 Den karaktäriseringsmodell som 
tagits fram av Riksantikvarieämbetet år 2002 och 
som utgick från bestämmelserna i den dåvarande 
Kulturminneslagen, föreföll i detta sammanhang 
redan vara föråldrad. Med detta i åtanke fram-
står i efterhand den kritik som utvärderingen ut-
trycker som relativt begriplig, även om den sedan 
i sin tur utsattes för kritik av remissinstanserna.

Som nämnts i inledningen fick utvärdering-
en, och kanske särskilt dess rekommendationer, 
ett relativt negativt mottagande av remissinstan-
serna. Några yttranden var delvis positiva: till 
exempel att det var en gedigen genomgång av 
forskningsläget, att det är bra att Svenska kyrkan 
tar större ansvar för värderingsarbetet och att 
det är bra med ökad delaktighet och betoning 
på bruksvärden (jämfört med kulturhistoriska 
värden). Dock följde också negativ kritik från 
i stort sett alla organisationer: det ifrågasattes 
varför rekommendationerna om hur karaktäri-
seringarna skulle utföras gjordes nu (efter att 
karaktäriseringarna var klara), att syfte och mål-
grupper var oklara, att arbetet var alltför aka-
demiskt och svårgenomträngligt, att föreslagna 
processer var för omständliga och mödosamma, 
att det finns en fara i att rangordna och priorite-
ra (”landsbygdskyrkor kan hamna i strykklass”) 
och att expertrollen var alltför nedtonad.72 

En av flera troliga anledningar till kritiken 
kan vara att materialet var alltför massivt. Alla 
tre delrapporter och slutrapporten sändes ut 
samtidigt. Detta uttrycktes till exempel i remiss-
svaret från Lunds stift, där det framgår att ”Fö-
religgande slutrapport är alltför omfattande för 
att man på ett trovärdigt och adekvat sätt ska 
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kunna sätta sig in i alla detaljer och ge positiva 
eller negativa omdömen.”73

Flera av mottagarna ansåg att metod- och 
processbeskrivningarna var alltför omständliga 
och tidsödande. Det framstod som att många 
praktiskt verksamma antikvarier, liksom de som 
förvaltade miljöerna, i första hand sökte prak-
tiska arbetsredskap och att diskrepansen mellan 
teori och praktik var för stor. Detta har uttryckts 
av Gregory Ashworth som att: 

gapet mellan teoretiker och praktiker kan vara accepta-
belt om de verkar i ömsesidigt isolerade sfärer. Men när 
de tvingas till kontakt, då kan detta gap få flera allvarliga 
konsekvenser.74

En annan anledning till det i huvudsak negativa 
mottagandet kan vara att utvärderingens kritik 
delvis gällde själva antikvariekåren, vilken ju var 
huvudmålgrupp för rapporterna och remissen. 
Sannolikt var de flesta inte vana eller beredda att 
få sitt arbete utvärderat och kritiserat på detta 
vis, dessutom från ett projekt som leddes av en 
antikvarie inifrån sektorn, om än vid tillfället 
verksam vid Svenska kyrkans nationella nivå vars 
kulturarvsfunktion var relativt ny vid denna tid. 
Det senare kan i sin tur ha inneburit en kon-
fliktsituation eftersom det kan ha tolkats som 
att Svenska kyrkan gjorde anspråk på ett tolk-
ningsföreträde som tidigare länsstyrelserna och 
Riksantikvarieämbetet ansåg sig ha haft. Detta 
förefaller ha framgått i den senare argumenta-
tion som följde mellan Svenska kyrkan och Riks-
antikvarieämbetet i arbetet med att ta fram nya 
värderingsmodeller för kyrkliga och andra kul-
turarv. Diskussionen förefaller visa på en rollför-
skjutning mellan de båda parterna, där Svenska 
kyrkans ansvar för kulturarvet och kompetensen 
att ta hand om det med tiden hade ökat, medan 
Riksantikvarieämbetets expertis snarare hade 
minskat.75 I detta sammanhang kan därmed yt-
terligare en förklaring till mottagandet vara att 
utvärderingen i vissa delar stod i opposition till 
en etablerad syn på det kyrkliga kulturarvet, hur 
en värdering av detta skulle ske och vem som 
skulle utföra den.76 Ett individuellt yttrande från 
en tidigare anställd vid Riksantikvarieämbetet 
kan belysa denna diskussion:

Enligt min mening är det dock viktigt att hålla isär utlå-
tanden och omdömen från lokala brukare av olika ka-

tegorier och de som avges av de olika experterna. Det 
förefaller svårt, och ofta direkt olämpligt, att i expert-
bedömningen väga in synpunkter och värdeomdömen 
från lokala grupper, som t.ex. markägare, entreprenörer, 
hantverkare, anställda och övriga församlingsbor. Däre-
mot kan med fördel dessa synpunkter redovisas separat 
då expertbedömningen och åtgärdsprogram diskuteras. 
Man kan då lättare uppmärksamma eventuella kortsikti-
ga och partiska intressen i de framförda kommentarerna 
och önskemålen, liksom naturligtvis kvalitéer och förete-
elser som inte noterats av de externa sakkunniga. Jag in-
stämmer alltså inte odelat i åsikten att ”de professionella 
aktörerna inom kulturarvsområdet kommer att behöva 
dela tolkningsföreträde och ansvar med andra”.77

I detta yttrande delas aktörerna in i två grupper. 
I ena gruppen finns experterna eller de sakkun-
niga som gör bedömningen. Till den andra hän-
förs en rad lokala kategorier som till exempel de 
anställda i församlingen. De senare antas stå för 
åsikter, värdeomdömen, kommentarer och även 
önskemål som kan vara kortsiktiga och partiska 
(subjektiva). Därmed förefaller det som att de 
professionella bedömningarna antas vara lång-
siktiga och opartiska (objektiva). Enligt yttran-
det skulle det vara ”direkt olämpligt” att väga in 
de lokala åsikterna utan dessa behöver i stället 
redovisas separat. I yttrandet förefaller det som 
att hela den professionella sektorn kan place-
ras inom den auktoriserade kulturarvsdiskursen, 
som har att hantera de åsikter om kulturarvet 
som kan komma ”utifrån”. Det kyrkliga kulturar-
vet ses som ett expertområde som ska särskiljas 
från allmänhetens mer godtyckliga åsikter och 
eventuella krav. Yttrandet ansluter därmed till 
principerna i den ovan beskrivna modell för vär-
dering av kulturhistorisk bebyggelse framtagen 
av Riksantikvarieämbetet, enligt vilken den anti-
kvariska bedömningen ska göras helt fristående 
från övriga aspekter.

Även länsstyrelsen i Sörmland diskuterar i sitt 
yttrande frågor om subjektivitet och långsiktig-
het i kulturhistorisk värdering och tar även upp 
frågan om relativa värden:

Att rapportförfattaren på detta sätt använder sig av det 
ur vetenskapsteoretisk synvinkel osakliga begreppet sub-
jektiv för att beskriva kulturhistoriskt värde och den pro-
cess som leder fram till identifieringen av detta får anses 
som anmärkningsvärt. Att detta värde ses som relativt 
eller relativistiskt kan möjligen hänföras till en slentri-
anmässigt relativistisk diskurs som inom delar av kultur-
arvssektorn lett fram till övertolkningar av utsagor av 



40 bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021

henrik lindblad

typ: Synen på kulturarvet förändras över tid där intryck 
ges av att all värdering är i stöpsleven med jämna mellan-
rum (jfr avsnitt 2.2). Ett sådant fenomen har i viss mån 
utgjort ett internt problem inom arkeologin kopplat till 
en specifik kunskapssyn som dominerade universitets-
arkeologin under 1990-talet (postprocessuell teori) men 
är ej längre ett uttalat problem inom arkeologin och är 
knappast överensstämmande med verkligheten inom 
den övriga kulturmiljövården /.../. Att som rapport-
författaren gör hävda att kulturhistorisk värdering är en 
relativistisk process menar vi därför är en grov förenk-
ling av verkligheten.78

Länsstyrelsen refererar inte till några aktörer 
utan för kulturarvssektorn, som i det föregåen-
de exemplet, utan delar i stället in sektorn i två 
grupper: den som tillhör den ”relativistiska” 
och/eller ”postprocessuella” diskursen och 
den övriga kulturmiljövården, där verkligheten 
sägs befinna sig. Den förra gruppen kan enligt 
länsstyrelsen därmed antas stå för en konstru-
erad eller overklig diskurs, medan den senare 
förefaller ha tolkningsföreträdet, inte bara till 
hur kulturvärden ska definieras utan också till 
att be skriva vad som är verkligt eller overkligt. 
Yttran det modereras något av användningen av 
uttryck som ”får anses som”, ”kan möjligen”, 
”i viss mån”, ”knappast” och ”menar vi”, men 
samtidigt förstärks argumentationen av ett an-
tal mer eller starkt negativa omdömen och be-
grepp som tillskrivs utvärderingen och/eller den 
andra diskursen och som framstår som ett sätt 
för myndigheten att utöva sitt tolkningsföreträde 
eller sin makt över kulturarvsdiskursen. Uttryck 
som förekommer här är ”osaklig”, ”anmärknings-
värt”, ”relativistisk” (vilket i sin upprepande an-
vändning förefaller negativt), ”slentrianmässig, 
”internt problem” och ”grov förenkling”. Här 
förefaller alltså två diskurser inom sektorn, den 
auktoriserade, ”verkliga” diskursen, och den re-
lativistiska och overkliga – eller verklighetsfräm-
mande – diskursen, stå emot varandra.

Ett tredje exempel är Riksantikvarieämbe-
tets remissvar, vilket jämfört med länsstyrel-
sens yttrande kan ses som både mer formellt 
och balanserat. De huvudsakliga synpunkterna 
är att myndigheten ”ser ingen motsättning mel-
lan majoriteten av förslagen” och 4 kap KML, 
men vill också ”framhålla den diskrepans som 
råder mellan utvärderingens målsättning och be-

greppsapparat och den av Riksantikvarieämbetet 
framtagna handledningen /.../.” I övrigt fram-
går att ”RAÄ ser positivt på de förslag till ökad 
delaktighet från fler aktörer som läggs fram i 
utvärderingen vilket är helt i linje med de kul-
turpolitiska målen.” Riksantikvarieämbetet kom-
menterar också frågan om tid/långsiktighet och 
subjektivitet: ”Synen på kulturhistoriskt värde 
varierar över tiden och är beroende av vem som 
bedömer det. Karakteriseringar och bedömning-
ar bör därför ses över med jämna mellanrum 
/.../.” 79 Riksantikvarieämbetet förefaller därmed 
att inta en ståndpunkt som beaktar både formu-
leringarna i kulturmiljölagen och inriktningen i 
kulturpolitiken. Som jag tolkar det uttrycks den 
auktoriserade kulturarvsdiskursen framför allt i 
kulturmiljölagen och i karaktäriseringshandled-
ningen, medan den nya kulturpolitiken hade 
ambitionen att förnya eller vidga den etablerade 
diskursen med ökad delaktighet i kulturarvsarbe-
tet och en mer dynamisk syn på kulturarvet som 
något som förändras och omtolkas kontinuerligt 
och med fokus inte bara på bevarande utan ock-
så på användning och utveckling av kulturmiljöer 
och kulturarv.80 Vid detta tillfälle hade Svenska 
kyrkan ännu inte tydligt uttalat någon egen syn 
på det kyrkliga kulturarvet, vilket dock gjordes i 
rapporten inför regeringens kontrollstation för 
kyrkoantikvariska frågor 2014. Budskapet till re-
geringen är att det ”krävs en förnyad och mer 
dynamisk syn på det kyrkliga kulturarvet /…/. 
Den moderna synen innebär att kulturarvet inte 
är statiskt utan föränderligt och mångfaldigt och 
att det är en demokratisk rättighet för brukare 
och andra att påverka arbetet och delta i värde-
ring och förvaltning av kulturarvet.”81 På en över-
gripande nationell och principiell nivå föreföll 
därmed staten och Svenska kyrkan vara överens 
om synen på (det kyrkliga) kulturarvet, men det 
var inte nödvändigtvis alltid fallet i praktiken på 
de regionala och lokala nivåerna.

Karaktäriseringarna som uttryck för 
den auktoriserade kulturarvsdiskursen
De kulturhistoriska karaktäriseringarna, model-
lerna som styrde dem och den lagstiftning och 
de regelsystem de utgår ifrån, anser jag håller 
sig väl inom den auktoriserade kulturarvsdiskurs 
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som beskrivs av Laurajane Smith. Kulturarvet 
ses som ett materiellt baserat, objektivt fenomen 
som den professionella kulturarvssektorn delvis 
har frigjort från andra samtida individers eller 
gruppers intressen. Som framgår ovan uttrycks 
liknande förhållningssätt avseende den kulturhi-
storiska värderingen i såväl Kulturhistorisk vär-
dering av bebyggelse som i Burra Charter. Dock 
har det senare dokumentet med tiden alltmer 
betonat olika gruppers rätt att delta i kulturarvs-
arbetet, vilket även gjorts i Sverige i de senaste 
decenniernas kultur- och kulturarvspropositio-
ner. Detta återspeglas emellertid inte i någon 
högre grad i lagregleringen. I kulturmiljölagens 
portalparagraf framgår att ”ansvaret för kultur-
miljön delas av alla”.82 Det kan tolkas som att 
det är en skyldighet, men knappast en rättighet, 
att ta hand om kulturarvet. Dock lades i den re-
videring av lagen som gjordes, efter förslag från 
Kulturmiljöutredningens betänkande, en me-
ning om syftet med lagen, där det framgår att 
den ska ”tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kultur-
miljöer”.83 Intressant nog kan denna mening ses 
som peka bakåt i tiden, mot John Ruskins och 
Venedigdokumentets filosofi om framtida gene-
rationers rätt till kulturarvet, samtidigt som den 
är uttryck för kravet på tillgänglighet till kultur-
miljöerna, vilket ska gagna även de nuvarande 
generationerna.84

Tankegången att kulturarvet är något från det 
förflutna som i så orört skick som möjligt ska fö-
ras över till kommande generationer präglar en-
ligt min uppfattning delvis fortfarande de sven-
ska regelverk och praktiker som styr arbetet med 
det kyrkliga kulturarvet, vilka i sin tur förefaller 
vara baserade på den ideologi som uttrycks i Ve-
nedigdokumentet och ytterst på John Ruskins 
bevarandefilosofi. En kulturarvsdiskurs som var 
rådande vid tiden för utvärderingen kan delvis 
sägas ha gått ut på att historiska byggnader är 
konstverk med materiellt baserade värden, som 
ska utses och beskyddas av experter, vilka äger 
tolkningsföreträde till och makten över vad som 
anses som viktigt, för att verken i så autentiskt 
skick som möjligt ska kunna lämnas över till 
framtida generationer.85 

I sammanhanget kan uppfattningen om vad 

som är materiellt eller immateriellt diskuteras.  
I den ovan nämnda artikeln av Jeremy C. Wells 
från 2020 diskuterar författaren olika föreställ-
ningar om och definitioner av materiella och 
immateriella kulturarv och de kulturvärden som 
kan associeras med dessa. Han konstaterar att 
kulturarv i konventionellt (”orthodox”) beva-
randearbete helt okritiskt jämställs med historia 
och att det i praktiken, och särskilt i de formella 
regleringar som finns, ses som synonymt med 
materiella objekt och faktisk historia, inte som 
de (immateriella) sociokulturella innebörder som 
en etnolog skulle lägga i betydelsen.86 Antikva-
riernas uppfattning går enligt Wells därmed på 
tvärs mot allmänhetens förståelse av kulturarv, 
som har mer att göra med t. ex. männi skors 
bakgrund, identitet och känsla för platsen, än 
med materiella objekt.87 Han tar även upp före-
ställningen om att det kan finnas materiella vär-
den som absurd, eftersom värden alltid är im-
materiella fenomen som liksom kulturarv skapas 
av människor.88 En grundlig genomgång av kon-
ceptet om immateriella och materiella kulturarv i 
ett globalt perspektiv görs också av den isländske 
folkloristen Valdimar Tr. Hafstein i boken Ma-
king Intangible Heritage (2018), där han bland 
annat tar upp de senaste decenniernas kritik av 
UNESCO:s världsarvskonvention, som kan sägas  
representera en europeisk eller västerländsk kul-
turarvssyn, vilken går ut på att konventionen 
är alltför monumentalistisk, materialistisk och 
fixerad vid (objektens) autenticitet.89 Eftersom 
konventionen idag omfattar 194 länder,90 kan i 
många delar av världen den västerländska domi-
nansen ses om problematisk. Det kan sannolikt 
uppfattas som ett problem även i Europa och 
i Sverige om kulturarvssynen i världsarvskonven-
tionen inte anses vara i överenstämmelse med de 
nyare kulturarvsdiskurser som uttrycks i exem-
pelvis Europarådets Farokonvention, i UNESCO:s 
konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet samt i svensk kulturpolitik.

När det gäller de kulturhistoriska karaktäri-
seringarna behöver det påpekas att det enligt 
4 kap kulturmiljölagen inte är det kyrkliga kul-
turarvet som skyddas, utan de kyrkliga ”kultur-
minnena”, vilka dock vanligtvis uppfattas som 
materiella objekt. I första paragrafen räknas kyr-
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kobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier 
och begravningsplatser upp som de (materiella) 
kulturminnen som lagen omfattar. I regeringens 
proposition från 1988 med förslaget till kultur-
minneslag framgår i den allmänna motivering-
en att det är den materiella kulturmiljön som 
avses.91 Kulturmiljölagen kan därmed i sig ses 
som ett uttryck för en materialistisk kulturarvs-
diskurs. Dock framgår att det inte är dessa som 
är skyddade direkt, utan snarare indirekt, då det 
är de kulturhistoriska värdena i de materiella ob-
jekten som skyddas.92 Dessa värden förefaller, i 
analogi med Wells resonemang, i den konven-
tionella svenska kulturarvspraktiken uppfattas 
som materiella, eller åtminstone materiellt ba-
serade, medan jag menar att det finns ett stort 
tolkningsutrymme för vad dessa värden innebär. 
Om en betydelsefull historisk händelse, som  
t. ex. pilgrimsvandringen i Dalby eller häxpro-
cessen i Torsåker, är knuten till en viss plats eller 
byggnad borde denna kunna bedömas som ett 
kulturhistoriskt värde att uppmärksamma och 
även att skydda eller trygga.93 Det behöver också 
framhållas att Svenska kyrkans ansvar för förvalt-
ningen inte upphör vid materiella objekt som 
byggnader, föremål och begravningsplatser, utan 
att det enligt överenskommelsen med staten om-
fattar det ”kyrkliga kulturarvet” och ”de kultur-
historiska värdena inom Svenska kyrkan”.94 Även 
i detta avseende finns därmed möjligheten att 
i kulturarvsförvaltningen i större utsträckning 
fokusera på kulturarv och kulturvärden som im-
materiella fenomen. 

Den nya kulturarvsdiskursen, som vid tiden 
för utvärderingen (2007–10) redan delvis hade 
initierats i Sverige i olika statliga policydoku-
ment och propositioner (dock i mindre grad 
för det kyrkliga kulturarvet) bygger på idén att 
de som äger och på olika vis använder eller har 
intressen i kulturarvet, och som inte är auktori-
serade experter, har rätt att delta i värderingen, 
att immateriella värden ges lika stor vikt som de 
materiella och att aspekter som bruk och utveck-
ling av kulturarvet kan väga tyngre än det full-
ständiga bevarandet.95 Friktionen mellan dessa 
diskurser kan vara en viktig anledning såväl till 
utvärderingens kritik av karaktäriseringarna som 
till det förhållandevis negativa mottagandet av 

utvärderingens resultat och rekommendatio-
ner.96 I detta avseende kan det också ses som 
en maktkamp mellan aktörer med olika intres-
sen i och anspråk på kulturarvet. Den offentliga 
kulturmiljövårdens auktoritet inom det kyrkliga 
kulturarvet bevakades då (liksom nu) i första 
hand av kulturarvsexperter eller andra handläg-
gare vid Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, re-
gionala museer och andra institutioner och före-
tag, medan kulturarvsbrukarnas intressen i detta 
fall företräddes av aktörer inom Svenska kyrkans 
olika nivåer, och med stöd av några forskare och 
experter vid olika universitet och inom svenska 
ICOMOS.97 Ett förhållande som gör situationen 
mer komplex är att även vissa aktörer som anti-
kvarier och förvaltare inom Svenska kyrkan var 
relativt kritiska till utvärderingen, medan som 
framgår ovan var Riksantikvarieämbetet relativt 
positivt. Förutom de förhållanden som jag skild-
rat ovan, om hur utvärderingen avrapporterades 
och remitterades, kan den negativa hållningen 
delvis ha varit uttryck för att många berörda ak-
törer, vare sig de var medvetna om det eller inte, 
höll sig inom ramarna för den rådande kultur-
arvsdiskursen eftersom såväl utbildningar som 
regelverk och arbetssätt var präglade av denna. 
När det finns en etablerad ordning där ett antal 
aktörer betraktas – och betraktar sig – som de 
officiellt utsedda experterna och representanter-
na för kulturarvet, som äger makten och rätten 
att tolka och definiera de kulturhistoriska vär-
dena och besluta om framtiden för dem, störs 
sannolikt ordningen om andra tar sig samma 
anspråk.98 Riksantikvarieämbetets relativt dip-
lomatiska svar verkar istället omfatta båda dis-
kurserna som rådde vid tillfället: regelverken 
och de professionellt inriktade vägledningarnas 
paradigm liksom den nya kulturpolitikens för-
hållningssätt.

I utvärderingens slutrapport föreslogs en 
mer omfattande process som även skulle enga-
gera församlingen och andra lokala intressenter. 
Många av workshopdeltagarna var positivt in-
ställda till förslagen till ökad delaktighet i arbe-
tet. Dock, när väl projektförslagen remitterades 
var ett antal av remissmottagarna kritiska till den 
ökade omständlighet och tidsåtgång som detta 
skulle innebära. Den regionala samrådsgruppen 
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i Visby stift konstaterar i sitt yttrande att: ”Det är 
viktigt med delaktighet men i små församlingar 
räcker den personella aktiva styrkan sällan till 
stora och komplicerade processer. Det är svårt 
för stiften och myndigheterna att vägleda de 
vilsna i processen.”99 Min tolkning är att när det 
gäller det antikvariska arbetet kan detta delvis 
handla om hur olika moment prioriteras. I ar-
betet ingick långa och detaljerade beskrivningar 
av kyrkobyggnadens exteriör och interiör som 
ofta blev dominerande på analysens bekostnad. 
Att så mycket fokus lagts på dessa beskrivningar, 
till nackdel för andra arbetsmoment, kan uppfat-
tas som att det är framför allt detta som många 
antikvarier är tränade i, intresserade av att göra 
och anser vara viktigt att lägga tid på. 

Ett systematiskt upplagt försök att följa ut-
värderingsprojektets rekommendationer, med 
större fokus på värdering i stället för beskriv-
ning och med mer delaktighet från församlingen 
och andra intressenter, gjordes av Kalmar läns 
museum, på uppdrag av Linköpings stift, och 
som skildras i rapporten Delaktighet i praktiken 
(2011). Rapportförfattarna konstaterar att försla-
get om att begränsa den beskrivande texten till 
1,5 sidor ”är en stor skillnad mot tidigare karak-
täriseringar där detta avsnitt omfattat uppemot 
3–6 sidor. Det var en utmaning att kunna återge 
vad som är kärnfullt i en så kort beskrivande 
text.”100 Vidare menar de att: 

arbeta med flera intressenter ger otvetydigt en bredare 
och rikare syn på kyrkans värde. Frågan är bara om den 
ökade arbetsinsats och kostnad som detta innebär verk-
ligen kan mätas och motiveras med vad det reellt tillför 
själva värdebedömningen. Vi ställer oss tveksamma till 
detta.101 

Samtidigt konstaterar de att ”vinsten ligger fram-
för allt i de möten som uppstår och de reflek-
tioner kring kyrkans betydelse som väcks hos de 
inblandade.”102 I rapporten, som avslutas med 
ett antal rekommendationer baserade på projek-
tets resultat, uttrycks därmed ganska blandade 
erfarenheter och attityder i försöket att förnya 
karaktäriseringarna, eller uttryckt lite annorlun-
da, i att ersätta den auktoriserade kulturarvsdis-
kursen med den nya kulturpolitikens paradigm 
om allas rätt till delaktighet i kulturarvet. Såvitt 
jag vet har Kalmar läns museum inte fått några 

efterföljare i sitt arbete, i varje fall inte avseende 
kulturhistoriska karaktäriseringar av kyrkor.

Slutord – balanserade eller  
försummade kyrkliga kulturarv?
AHD är som jag framhållit en diskurs inom kul-
turarvsprofessionen som identifierats inom det 
akademiska området Critical Heritage Studies. 
Det senares kritiska förhållningssätt till kultur-
arvsprofessionens traditionella arbetssätt har, 
som framgår ovan, i sin tur kritiserats för att vara 
alltför polariserande och även svårt att tillämpa 
i praktiken – glappet mellan teorin och kultur-
arvspraktiken ses som alltför stort.103 Detta gäller 
i lika hög grad för de förhållanden som skildras 
i denna artikel, där karaktäriseringarna – och de 
handböcker som vägleder utförandet av dem – 
behöver vara praktiskt användbara i de olika ak-
törernas arbete, där många hänsyn måste tas av 
flera parter i de förhandlingar och avvägningar 
som sker när till exempel församlingar ska söka 
tillstånd hos länsstyrelsen för förändringar av en 
kyrka, ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning, 
samt i hanteringen av dessa ansökningar vid 
länsstyrelser och stift. Min avsikt är därför inte 
att plädera för att det kyrkoantikvariska systemet 
ska göras om helt där de professionella kultur-
arvsaktörerna inte längre har någon uttalad roll, 
men att den auktoriserade kulturarvsdiskursen 
är en användbar förklaringsmodell och ett ana-
lysredskap som kan blottlägga vissa förhållan-
den avseende brister och obalanser i innehåll, 
makt och grad av delaktighet i kulturarvsarbetet. 
Dessa kan lösas eller förbättras till exempel ge-
nom en ökad dialog omkring kulturarvsvärden 
och ett större engagemang och ökad kunskap i 
hur dessa kan identifieras och förvaltas av dem 
som äger och brukar kulturarven lokalt. Detta 
borde i sin tur kunna ge en bättre balans i makt 
och inflytande över processer som värdering, 
prioritering, bruk, förvaltning och utveckling av 
kulturarven.

Som framgått kan den auktoriserade kultur-
arvsdiskursen inte bara ha gett konsekvenser för 
arbetssätt och prioriteringar utan också för inne-
hållet i värdebedömningarna, där de materiellt 
baserade kulturhistoriska värdena, enligt Laura-
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jane Smith med tonvikt på de som är estetiskt 
tilltalande, har företräde framför de immateriellt 
baserade. 

I utvärderingen exemplifieras detta framför 
allt med att flera karaktäriseringar utelämnar 
betydelsefulla historiska fenomen och händelser 
som den medeltida (och samtida) pilgrimsleden 
mot Nidaros och 1670-talets mörka kulturarv, 
häxprocessen i Ångermanland, trots att både 
pilgrimsvandringen och häxprocessen har starka 
anknytningar till kyrkomiljöerna. 

Som framgår ovan rådde det under den 
workshop där karaktäriseringen av Torsåkers 
kyrka diskuterades delade meningar om häxpro-
cesserna borde skildras i karaktäriseringen eller 
någon annanstans och om Svenska kyrkan har 
ansvar för att detta görs. Dock tycks en majo-
ritet ha ansett att detta var en viktig berättelse 
som måste återges i någon form.104 Församling-
ens präster drev aktivt på för att de påstådda 
satansdyrkarna skulle ställas inför rätta. I Tors-
åkers kyrka hölls den straffpredikan som före-
gick massavrättningen på Bålberget. Det kan 
därför verka egendomligt att häxprocessen inte 
nämns i den kulturhistoriska karaktäriseringen.

Eftersom det är denna text som fortfarande 
är aktuell och som återfinns i Riksantikvarieäm-
betets offentliga bebyggelseregister bestämmer 
den vilka kulturhistoriska värden som finns i 
Torsåkers kyrka.105 Jag menar att det finns anled-
ning att lyfta fram även mörka och problema-
tiska kulturvärden som betydelsefulla aspekter 
av det kyrkliga kulturarvet. En konsekvens av att 
häxprocesserna inte bedöms som kyrkliga kul-
turvärden kan bli att kanske en av de viktigaste 
historiska händelserna som utspelats i en kyrko-
miljö i Sverige hör till de historier som inte be-
rättas och som riskerar att förminskas eller helt 
försummas som kyrkligt kulturarv.
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Summary
On the basis of the ecclesiastical heritage assess-
ments that I evaluated on behalf of the Church 
of Sweden in 2007–2010, the article analyses 
and discusses questions and perceptions that 
relate to the heritage significance of churches. 
My study mainly uses critical discourse analysis, 
based on the analytical model of authorised her-
itage discourse, which, according to Laurajane 
Smith and others (2006), is an expert-dominat-
ed, materially orientated approach to cultural 
heritage in the Western world, developed from 
the conservation ideologies of the 19th century. 

The main study material is twofold. The first 
part consists of the accounts and analyses in my 
evaluation of the assessments, along with the re-
cords of various workshop discussions. The sec-
ond part consists of the reactions to my report 
found in consultation documents. 

The background to the evaluation project 
is as follows. In 2000 when Church and State 
separated, the Church of Sweden assumed re-
sponsibility for all legally protected ecclesiasti-
cal ancient monuments. These were managed 
on the basis of their heritage significance ac-
cording to more than 2 600 individual assess-
ments (2008). The assessment model, devised 
by the National Heritage Board in 2002, was 
adopted by the majority of fieldworkers. These 
were mostly conservation officers from regional 
museums, or similar bodies, who assessed the 

churches on behalf of the dioceses and parishes. 
My evaluation reports found these assessments 
to be of inconsistent quality, barely mentioning 
intangible values, and carried out with insuffi-
cient involvement by the parishes. I therefore 
recommended that the assessments should be 
revised using a values-based model, influenced 
by the Australian ICOMOS Burra Charter and a 
project by the Getty Conservation Institute that 
included work by Erica Avrami and Randall Ma-
son (2002). 

The evaluation project’s reports, conclusions 
and recommendations met with quite strong re-
actions. Critics argued that the reports were far 
too theoretical; that experts had been deprived 
of their role; and that the work was already 
complete, rendering any new or revised model 
meaningless. 

In the article’s conclusion, I have tried to 
understand the reasons for these reactions by 
using critical-discourse analysis, looking at how 
discourses collided at the same time as various 
parties struggled over interpretative precedence. 
One concluding reflection is that the impact of 
authorised heritage discourse means that impor-
tant historical events that took place in church-
es, such as the 1670s witch trials in Torsåker par-
ish, run the risk of being devalued or forgotten 
as forms of ecclesiastical heritage.

Authorised Ecclesiastical Heritage:
Analysing an evaluation of ecclesiastical heritage assessments 
from 2007–2010

By Henrik Lindblad
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Gatubelysningens elektrifiering  
och stadsrummets differentiering  
i Tammerfors
Av Niklas Rapo

jusets och mörkrets symbolspråk är starkt 
och har en lång historia. Bibeln innehåller 
otaliga referenser till det goda ljusa och 

onda mörka, och samma tematik har i århundra-
den cirkulerats i både konst och i folktro. Före-
ställningen om det onda i det urbana mörkret 
har till en del förblivit likadan från medeltida 
fantasier till modern reglering och kontroll.  
I denna artikel ligger fokus på ljus och mörker 
i en urban kontext. Genom en fallstudie av den 
finska industristaden Tammerfors visar jag hur 
det artificiella ljuset introducerades i stor skala 
då gatlamporna elektrifierades och vilka följder 
detta fick för hur själva staden upplevdes och 
uppfattades. 

Inom den humanvetenskapliga forskningen 
har man sedan 1980-talet intresserat sig för både 
ljusets och mörkrets kulturella aspekt och för 
teknikhistoria. Trots att det artificiella ljuset to-
talförändrade den nattliga staden har den akade-
miska forskningen om urban upplevelse främst 
fokuserat på dagen och det som sker under dyg-
nets ljusa timmar. Vidare har det funnits en viss 
tendens till att se det urbana ljuset och den elek-
triska belysningen ur ett perspektiv som utgår 
från ekonomiska premisser och som något som 
utmynnar i en framväxande konsumtionskultur. 
Då det gäller det sena 1800-talets offentliga be-
lysning så är fokus ofta på den nya borgerliga 
livsstilen snarare än på det vardagliga, rumsliga 
hierarkier och på vilken betydelse de har för hur 
staden upplevs.1 

Även om det finns något universellt med 
dygnsrytmen och ett återkommande urbant 

mörker behöver man inledningsvis påpeka att en 
stad lokaliserad så långt norrut på jorden som 
Tammerfors sticker ut. På nordiska breddgrader 
är sommarhalvåret väldigt ljust och behovet av 
belysning sålunda inte stort eller till och med 
obefintligt. Det urbana mörkret är därför också 
starkt kopplat till årstidernas rytm; under hösten 
och vintern är behovet av belysning störst medan  
våren för med sig längre dagar och mindre be-
hov av gatlyktor. Sommarmånaderna medför en-
bart skymning medan vintern är mörk. Då blir 
det ljust på förmiddagen efter att mörkret lagt 
sig på eftermiddagen. Mörker är alltså också 
något som alla måste förhålla sig till och en na-
turlig del av vardagen. Årstidernas rytm medför 
också att förhållandet till ljus och mörker är ett 
annat än i exempelvis Centraleuropa: det finns 
färre ljusa timmar för att sköta nödvändiga syss-
lor och belysningen blir sålunda också en mera 
handfast fråga. Enligt en uppskattning var till 
exempel det årliga behovet av belysning för ett 
bondehushåll i Finland 1 300 timmar. För att till-
verka lysstickor för det behovet uppskattas en 
12 dagars arbetsinsats.2 Å andra sidan handlar 
det artificiella ljuset under 1800-talet inte heller 
enbart om att lysa upp mörkret. Då den elek-
triska belysningen tas i bruk är det också i allra 
högsta grad frågan om modernisering och om 
att vara del av det som till och med förstods 
som den moderna civilisationens största seger 
över naturen.3 

Det Tammerfors som tog i bruk den elek-
triska belysningen var en kraftigt växande indu-
stristad som höll på att definiera sina gränser 

L
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samtidigt som det urbana rummet modernisera-
des. En fallstudie av införandet av den elektriska 
belysningen i Tammerfors är också studiet av ett 
brytningsskede och ger alltså goda möjligheter 
till att studera en tidig diskussion om behovet av 
urban belysning och uppfattningen av den mo-
derna staden, dess gränser och upplevda hier-
arkier. Tammerfors var nämligen inte bara den 
första staden i Finland som tog i bruk elektrisk 
gatubelysning utan också internationellt sett ti-
dig med att elektrifiera det urbana ljuset. Före-
bilderna fanns i Härnösand och S:t Petersburg, 
medan till exempel Paris och London vid denna 
tidpunkt fortfarande kraftigt förlitade sig på gas-
lyktor.4

Tammerfors växte under sina första hundra 
år från en obetydlig liten ort grundad av Gus-
tav III till storfurstendömet Finlands främsta in-
dustristad. Genom järnvägen hade det tidigare 
avlägsna Tammerfors blivit i direkt kontakt med 
både storfurstendömets och kejsardömets hu-
vudstäder. Befolkningen hade ökat från 463 år 

1800 till 8 800 år 1875. Fem år senare skulle invå-
narantalet redan vara 13 750.  Befolkningstillväx-
ten och det dyra boendet inom stadens gränser 
hade som följd att en oplanerad förstad växte 
fram på den östra sidan av forsen på ett om-
råde som tillhörde bland annat Hatanpää gård 
och Messukylä by. Förstaden Kyttälä växte i takt 
med stadens industri och kom 1877 att inlösas av 
Tammerfors. År 1880 hade området åtminstone 
6 178 invånare. Kyttälä var alltså stort och i sta-
dens absoluta närhet. Efter att järnvägen bygg-
des ut till Tammerfors var förstaden dessutom 
det första man mötte då man reste in till sta-
den (fig. 1). Som fenomen var Kyttälä långt från 
unikt. Oplanerade och okontrollerade kåkstäder 
växte under 1800-talet fram i utkanterna av stora 
städer eller industriorter där den mindre bemed-
lade befolkningen inte hade ekonomiska möjlig-
heter att bosätta sig i själva staden.5

Många banbrytande verk har skrivits om de 
samhällsförändringar som skedde i Finland un-
der 1800-talet.6 Med denna artikel vill jag bidra 

figur 1. Tammerfors stad sedd från tågstationens trappa den 14 juli 1880. I förgrunden förstaden Kyttälä. 
Stadens fabriker som ses i bakgrunden ligger på andra sidan den fors som skär igenom staden. källa: Museo-
keskus Vapriikki, samling Finlayson D/341. 
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till förståelsen av moderniseringen och indu-
strialiseringen i Norden under andra hälften av 
1800-talet genom att ställa vardagen och staden 
i fokus. Under loppet av 1800-talet kom Tam-
merfors att både växa kraftigt och bli allt mer 
modern. Detta skedde under en period då sta-
den i allmänhet i allt större utsträckning blev en 
medicinsk, hygienisk och moralisk angelägenhet. 
Staden blev ett rum att forma efter rådande bor-
gerliga värderingar där det ohälsosamma skulle 
vara fjärran och staden skulle vara en sund och 
behaglig miljö. I denna rumsliga modernisering 
hade det artificiella ljuset från första början en 
central och given plats. 

Syfte, forskningsfrågor och källmaterial
Syftet med denna artikel är att bidra till förstå-
else för hur moderniseringen under andra hälf-
ten av 1800-talet tog sig i uttryck i rummet och 
hur det påverkade uppfattningen om förstaden 
och staden. Jag fokuserar på rumsliga hierarkier, 
upplevelser och uppfattningar om den levda sta-
den genom att koncentrera mig på diskussioner-
na om mörkret och om den offentliga belysning-
en kring tiden då den elektriska gatubelysningen 
infördes i Tammerfors 1888.  Mina huvudsakliga 
forskningsfrågor är: Vad avslöjar diskussionerna 
om stadens mörker om hierarkier och den levda 
verkligheten i förstaden Kyttälä? Hur påverkar 
den elektriska belysningen i Tammerfors stadens 
levda verklighet och dess rumsliga hierarkier?

Mitt fokus ligger inte primärt på vardagliga 
praktiker utan snarare på det vardagliga livets 
rumsliga förutsättningar och på vilka tolkningar 
man gjorde om förhållandet mellan rummet och 
vardagslivet. Studien bidrar sålunda också till en 
förståelse för vardagslivets förutsättningar i en 
oplanerad förstad och ger i förlängningen också 
en grund för att studera marginalisering ur ett 
nytt perspektiv. En fallstudie av detta slag är re-
levant för att fördjupa och bredda forskningen 
om stadsutvecklingen under 1800-talet. Genom 
att fokusera på det artificiella ljuset och delen 
av staden som ansågs oönskad får vi en djupare 
förståelse av både stadsutveckling, vardagsliv, so-
ciala förhållanden och maktpraktiker. 

Intresset för vardagen är en del av en större 
kulturell vändning och ett ökat intresse för män-

niskans och vardagens historia. John Brewer 
har identifierat två olika traditioner i studiet av 
vardagen: den ena kallar han för den antikva-
riskt etnografiska traditionen och den andra för 
kritisk kulturteori. Den antikvariskt etnografiska 
traditionen förknippar han med det intresse för 
bland annat materiell kultur, sociala praktiker, 
folklore etcetera som blomstrade under slutet av 
1700- och under 1800-talet. I samband med den 
efterkrigstida kulturella vändningen blev tradi-
tionen inspirationskälla för mikrohistoriker som 
Carlo Ginzburg och Emmanuel La Roy Ladurie. 
Den kritiska kulturteorin förknippas främst med 
marxistiska teorier och studiet av vardagen i det 
moderna kapitalistiska samhället. Traditionen 
går att spåra till tidigt 1900-tal och företräds av 
tänkare som Henri Lefebvre, Michael Bakhtin, 
Michel de Certeau och Walter Benjamin för att 
nämna några.7

De nya inslagen i stadsrummet hade inte 
bara praktisk betydelse utan också, menar jag, 
en stor betydelse för hur livet i staden levdes. 
Häri ligger också en teoretisk koppling till den 
rumsliga vändningen och tanken om att alla so-
ciala entiteter producerar ett rum utgående från 
en kombination av teknologiska, ekonomiska, 
sociala och ideologiska faktorer. För mig är var-
dagen ett sätt att närma mig det urbana livet i en 
tid av förändring och visa hur rumsliga faktorer 
formar sociala relationer och vice versa. 8 

Det huvudsakliga källmaterialet består av 
dagstidningar. Utöver dagstidningar använder jag 
i viss mån också Tammerfors stads förvaltnings-
organs handlingar. Metodologiskt har jag närmat 
mig materialet genom en kritisk närläsning av tid-
ningsartiklar som berör det offentliga artificiella 
ljuset  i Tammerfors i allmänhet och elbelysning-
en i Tammerfors i synnerhet. En del av artiklarna 
finns i Nationalbibliotekets artikelindex från 
1800-talet där bland annat vesijohdot ja valaistus 
(vattenledning och belysning) finns som en skild 
kategori.9 Jag har dessutom gått igenom samtliga 
tidningar som utkom i Tammerfors med hjälp 
av databasens sökfunktion och genom att läsa 
igenom tidningarna som utkom vid tiden för den 
elektriska belysningens införande.

I och med att denna artikel delvis handlar 
om en dialog om det offentliga rummet är det 
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givet att åsikter, tankar och beskrivningar om 
rummet bäst går att hitta i källmaterial som har 
stor spridning.10 Samtidigt har detta en inbyggd 
problematik; tidningar är i källkritiskt hänseen-
de inte helt problemfria. Man kan exempelvis 
utgå från att inläggen om till exempel infrastruk-
turen i Kyttälä i allmänhet skrevs med förhopp-
ning om att förändring skulle ske. Sålunda finns 
det inga garantier för att skribenterna ens strä-
var efter att vara objektiva – snarare är det väl 
tvärtom. Vilka som ens bidrog med innehåll är 
näst intill omöjligt att avgöra. Eija Stark påpekar 
exempelvis att de lägre klassernas deltagande i 
den offentliga debatten i Finland breddade bil-
den i diskussionerna och samtidigt övervakade 
de lokala eliternas förehavanden. På grund av all 
uppmärksamhet och uppståndelse valde så gott 
som alla skribenter att skriva under pseudonym, 
och enligt Stark kan man inte utgå från att de 
var konsekventa i sin användning av pseudony-
mer.11 Pseudonymen döljer allt från kön och yrke 
till boningsort och mängden skribenter. Sålunda 
är det svårt att ta ställning till mycket annat än 
enbart själva texten och dess innehåll. De tex-
ter som utgör källmaterialet till denna artikel är 
i huvudsak insändare från aktiva stadsinvånare 
även om också nyheter och meddelanden ingår 
i materialet. 

Jag menar ändå att detta inte behöver be-
tyda att det som står att läsa i dagstidningarna 
inte går att använda i mitt syfte. Det diskursiva 
har en betydelse eftersom sättet att utrycka och 
representera verkligheten anknyts till verkliga 
förhållanden och till social praxis. De verkliga 
förhållandena i staden avspeglas och materialet 
ger dessutom också möjligheten att föra en dis-
kussion om påverkning och taktiker i den offent-
liga debatten om stadens förändring. De som 
aktivt deltog i diskussionen om förstadens och 
stadens förhållande och miljöer markerade näm-
ligen ofta sitt avvikande från både stadsbor och 
så kallade ohederliga förstadsbor. 

Inledningsvis diskuterar jag uppfattningen 
om det urbana mörkret i Tammerfors och i för-
staden Kyttälä. Därefter visar jag hur stadens 
gatljus elektrifierades och vilka följder det fick 
för stadsrummet och för hur stadens sociala och 
rumsliga hierarkier upplevdes.

Rädslor, makt och förstadens 
tillgänglighet

I något skede har människan utvecklat ett in-
stinktivt försiktigt förhållande till mörkret. Tro-
ligen är orsaken till detta de reella risker som 
mörkret tidigare medförde: förlusten av kontroll 
över sin omgivning och sålunda risken för att 
blir överfallen av rovdjur. Mörkret har därför ge-
nom tiderna varit en betydande orsak till rädsla 
för människan.12 I 1800-talets stad är detta för-
hållande till mörkret likaså betydande. Det kom-
mer extra tydligt fram då man diskuterar ett om-
råde som har ett dåligt rykte och som bebos av 
den delen av befolkningen som man i allmänhet 
kopplade till ett oönskat beteende. 

Kyttälä var jämfört med det övriga Tammer-
fors en mörk plats. Stadsrummet var efter 
mörkrets fall svårtillgängligt och begränsat. Den 
allmänna uppfattningen om Kyttälä var klart ne-
gativ och det fanns inga tvivel om att förstaden 
var ett tillhåll för brottslingar och att där fördes 
ett osedligt leverne som innefattade både dryck-
enskap och prostitution. De rädslor som förknip-
pades med mörkret kommer därför också bäst 
fram i två sammanhang: diskussionerna om ord-
ningsmakten och om gatubelysningen i staden.

Tammerfors hade fram till slutet av 1880-talet 
fått klara sig med en mycket liten ordningsmakt. 
Poliserna anklagades dessutom offentligt för att 
missköta sina jobb, uppträda berusade och röra 
sig på ”dåliga och osedliga ställen”.13 Först 1890 
beslöt man att utöka polisen i staden märkbart. 
Fram tills det hade polisen hjälpligt patrullerat i 
alla delar av staden. I Kyttälä fanns polisen på 
förmiddagen mellan klockan 11 och 12 och på 
kvällen mellan 19 och 21:15. Staden hade snart 
20 000 invånare men enbart åtta poliser, vilket 
oundvikligen ledde till att polisnärvaron i stora 
delar av staden försummades. Det verkar som 
om befolkningen i de lugnare delarna av staden 
skulle hållas trygga snarare än att de stökiga 
områdena skulle lugnas. Därför patrullerade 
polisen kvällstid vid torget, Köpmansgatan och 
Esplanaden.14 Polisnärvarons avsaknad kvällstid 
föranledde en grupp Kyttäläbor – däribland 
grundare av Tammerfors arbetarförening, TTY 
– att skriva till magistraten i staden och påpeka 
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att säkerheten i synnerhet på veckoslutskvällarna 
var äventyrad i förstaden: en hederlig person 
kunde när som helst råka i handgemäng med en 
berusade härjare. Man omber magistraten att se 
till att polisen patrullerar längs huvudgatorna på 
kvällarna mellan 18 och 22.15 

Problemen på veckosluten orsakades av att 
arbetarna fick sin lön på fredag eller lördag sam-
tidigt som lördagens arbetsdag var kort och sön-
dagen ledig. Enligt tidningsskribenter önskade 
man också mer övervakning i Kyttälä under just 
mörka tider eftersom det ju var känt att all sorts 
ondska frodas i mörker och att höstmörkret le-
der ”stadens lösa befolkning på afvägar”.16 Sena-
re, då arbetarklassens bostadsförhållanden sågs 
över, förklarade arkitekten Lambert Pettersson 
att trängsel, dålig luft och brist på ljus inte bara 
inverkade negativt på hälsan utan också hade 
sedliga och brottsliga följder. Pettersson ska 
förstås som att just lönnkrogsverksamhet och 
övrig brottslig verksamhet frodades i mörkret 
och sedan spred sig bland andra som tillhörde 
samma brottsbenägna folkklass. Ändamålsenlig 
bostadsplanering skulle förutom att lösa proble-
men också förebygga dem.17 

Själva tanken om att den offentliga belysning-
en är ett redskap för kontroll och makt och att 
den offentliga makten enbart sträckte sig till 
de områden som nåddes av ljus återkommer i 
många olika sammanhang. Jan Garnert lyfter 
fram flertalet exempel från 1800-talets Sverige 
där stadens belysning kan sammankopplas med 
kontroll av medborgare och en offentlig makt-
utövning. Motiven är snarlika dem som också 
framkommer i materialet om Tammerfors; rö-
relse utomhus under dygnets mörka timmar 
bör kontrolleras eftersom det är väl känt att 
den offentliga freden äventyras just då. Också 
Wolfgang Schivelbusch behandlar den offentliga 
maktens behov av belysning för upprätthållande 
av den samhälleliga ordningen under julirevolu-
tionen i Paris 1830. Då blev kampen om den 
offentliga belysningen konkret i och med att gat-
lyktor krossades i syfte att göra gatorna osäkra 
för de kungliga trupperna som hade till uppgift 
att kväsa folkets uppror.18

Signaturen A.H-ä tar i tidningen Maamme 
ställning till ordningen i Kyttälä och diskussio-

nen om att stadens polis ska utökas och kon-
staterar att det inte är ett problem för honom 
eftersom han är van. Han visar också tydligt Kyt-
täläs förvandling i mörkret; stadsdelen går från 
att vara ett ställe där man kan sköta ärenden till 
att bli fantasier: 

Så är det ändå inte med personer som är vana vid bättre 
ordning och disciplin. Med hjärtat i halsgropen ser den-
ne på alla varelser som rör sig på våra mörka gator. Där 
ser jag en kvinna som har gjort ärenden i vår del av sta-
den ända till mörkrets fall. En grupp män som högljutt 
skämtar och pratar med varandra möter henne. Hon tyr 
sig till några gamlingar som är på väg mot samma håll 
som hon och blir räddad. Om sådan nödhjälp inte skulle 
finnas så skulle hon få ge sig åt faran och kanske få höra 
några kommentarer av spjuvrarna, rusa hem och sedan 
komma ihåg slagsmålen i Kyttälä och...19

Skribenten visar också att han är medveten om 
vilken bild man projicerar av förstaden och han 
skriver under den bilden. Samtidigt markerar 
han en tydlig skillnad i att vara stadsbo och 
Kyttä läbo genom att hävda lokalkunskapens be-
tydelse i förstadslivet. Man måste känna till för-
stadens och dess invånares särdrag för att kunna 
leva i den.20 

Samma lokalkännedom understryks av signa-
turen K-N vars ”Kirjelmiä Kyttälästä” publicera-
des 1885 i tidningen Tampere. K-N ville enligt 
egen utsago ge en så korrekt bild av Kyttälä som 
möjligt att han bestämt att ta läsarna med ut på 
gatorna. I likhet med Michel de Certeaus småba-
nala konstaterande inser K-N att förstaden inte 
kan betraktas som ett panorama eftersom man 
då tvingas bli främmande för vardagens prakti-
ker. Om man verkligen vill förstå livet i första-
den och ta del av människornas taktiker i rum-
met så måste man ta sig ut på gatorna.21

Om man har kommit så långt att man tagit 
sig in i förstaden för att uppleva den i motsats 
till att betrakta den som homogen helhet så har 
man samtidigt på ett mentalt plan kommit in i 
staden. Kyttäläs oordning, mörker och dubiösa 
befolkning gjorde stadsdelen unik i den me-
ningen att den inte var ett öppet rum för alla. 
Rädslan kunde styra vilka som brukade staden 
och på vilken tid av dygnet som den brukades. 
För K-N var Kyttälä ett öppet rum som inte satte 
mentala hinder för hur han rörde sig. K-N kunde 
fritt röra sig i förstaden oberoende tid på dygnet 
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eftersom han visste vad Kyttälä bortom föreställ-
ningarna egentligen var. Han är medveten om 
att förstaden har en heterogen befolkning som 
innefattar såväl hederliga arbetare och hantver-
kare som herrskap och ohederligt slödder. Han 
vet också att Kyttäläs dåliga rykte har sina orsa-
ker men också att mycket som berättas är över-
drivet.22 

Det inbillade hot som A.H-ä ovan skildrar 
grundar sig på att förstaden blev begränsad 
då mörkret föll. Då patrulleringen i stadsdelen 
slutar och lamporna släcks – efter att ha lyst 
mycket dåligt – övergår förstaden till att bli ett 
sammelsurium av fantasier. Man såg dåligt och 
kunde bara föreställa sig vilka som rörde sig och 
vad de möjligen gjorde. Den allmänna uppfatt-
ningen var att inga sedliga och ordningsamma 
människor rörde sig i skymningen och i mörkret. 
I största delen av Kyttälä var det dock i allmän-
het mörkt väldigt många timmar om dygnet. Det 
gällde sålunda att känna till de lokala förhållan-
dena för att kunna ta del av förstaden. Den in-
billade faran som kvinnan i berättelsen upplever 
kan mycket väl tänkas ha uppstått i det diskus-
sionsklimat som rådde där mörkrets fall innebar 
att staden direkt förvandlades till en osäker plats 
där vem som helst kunde råka illa ut.23 

Farorna med mörkret sträckte sig inte bara 
över de oskyldiga som av någon orsak rörde sig 
i mörkret på gatorna utan kunde i Kyttälä gå ut 
över personer som var i sina hem. Signaturen 
Kyttäläläinen skriver 1873 i Tampereen Sanomat 
om en rad stölder som man har kunnat läsa om 
i tidningarna och tillägger sedan att höstmörkret 
orsakar rädslor bland folk som gillar fred och 
ordning: man vet aldrig när man vaknar till att 
ens mat och kläder är stulna.24 Risken för oön-
skat besök och inbrott fanns givetvis kvar också 
senare. En skribent i Tampereen Sanomat skri-
ver om en incident då några män mitt i natten 
kom till ett hus och krävde att de skulle släppas 
in. Man släppte inte in dem och de beklagade 
sig för att ha tagit fel dörr. De sade sig söka 
sina romantiska sällskap. De återvände dock en 
annan natt vilket fick skribenten att dra slutsat-
sen att männen ingalunda var ute på nattfrieri 
utan att de snarare var skurkar. Händelser av 
detta slag visar att den mörka förstaden var svår 

att orientera sig i men också att man inte alltid 
kunde veta vilka som rörde sig i förstaden, och 
att fantasin och fördomar samtidigt kunde ges 
utrymme till att forma verkligheten i mörkret.25  

Peter C. Baldwin har undersökt avbrott i ljus-
försörjningen under andra hälften av 1800-talet 
i New York, Boston och Philadelphia, alltså 
städer som i de flesta avseenden skiljer sig från 
ett Tammerfors i utveckling. Han visar ändå på 
betydande likheter i förhållandet till ljuset i det 
urbana rummet. Enligt Baldwin hade ljuset en 
enorm betydelse för den rikare befolkningsde-
lens trygghetskänsla; då städerna drabbades av 
oväntade problem som mörklade gatorna, för-
vandlades de förmögna folkklassens närmiljö till 
precis samma okända mörker som fanns i slum-
men och i och med det fick fantasier, rädslor 
och rykten övertaget. Samtidigt som gaslyktor 
var symboler för utveckling var de också effek-
tiva sätt att komma åt omoraliskt beteende och 
brottslighet.26 Även om undersökningsobjekten 
skiljer sig åt återfinner vi samma typ av diskus-
sioner i Tammerfors som i tre storstäder på and-
ra sidan Atlanten. Baldwin lyfter till och med 
fram ett citat i Philadelphias Evening Star som 
lika väl kunde ha varit i Tammerfors Aftonblad: 
”Lawlessness always seeks the opportunity of 
darkness /.../”.27

Det artificiella ljuset i Tammerfors 
Före 1860-talet innebar skymningen och natten 
att Tammerfors var fullständigt mörkt och det 
offentliga rummet beroende av månen som ljus-
källa. Den första gatlyktan i staden placerades 
1837 i torghörnet vid handelsbodarna. Lyktan 
brann några timmar under mörka kvällar och 
under marknader hela natten. Trots att en del 
stadsbor i början av 1850-talet försökte få staden 
att anskaffa lyktor till alla gathörn fick Tammer-
forsborna första gången beundra gatubelysning-
en först i december 1861.28 Då tände man i varje 
korsning i staden två lyktor med ett palmljus 
per lykta. Lyktorna var i början främst till för 
att man skulle kunna orientera sig med hjälp av 
dem. De bidrog knappast till att lysa upp stads-
rummet och man skämtade om att de fanns till 
för att man inte skulle gå in i lyktstolparna i 
mörkret.29 Lyktorna tändes av särskilda lykttän-



56 bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021

niklas rapo

dare som valdes på auktion två gånger om året. 
Ersättningen för arbetet blev därför ofta ringa; 
man förväntades anskaffa all utrustning själv, 
tända lyktorna vid skymning och släcka dem på 
natten för några mark.

Gatlyktorna i Tammerfors utökades i slutet 
av 1860-talet så att de fanns förutom i korsning-
ar också i mitten av varje gata. Samtidigt bytte 
man ut de gamla palmljusen till stearinljus. Det 
fanns också förslag om att ta i bruk bensinlyk-
tor. Dessa hade provats i bland annat Uleåborg 
och Ekenäs där de också konstaterats lysa bättre 
och inte sota ner glasen lika mycket som de 
gamla ljusen. De var dessutom inte dyrare än 
de gamla lyktorna. Det dröjde ändå till nästa 
decennium innan stearinljusen ersattes av olje-
lampor.30 Det artificiella ljuset användes också 
då stadens 100-årsjubileum hade firats storartat 
på hösten 1879. Fabrikören von Nottbeck hade 
jubileet till ära ordnat en större fest för sina ar-
betare. Höstkvällen lystes upp av fyrverkerier, 
kulörta lyktor och marschaller. Ljusskådespe-
let och festligheterna begränsades inte enbart 
till Nottbecks park:  

Till och med de aflägsnaste gator voro betäckta 
med mare schaller, i alla fönster strålade ljus från kan-
delabrar och lampor och i den rika belysningen gjorde 
anblicken af de talrika från husen uthängande flaggorna 
och vimplarna synnerligen fördelaktig.31

Illumination i vardag och fest och som ett sätt 
för eliten att visa status var alltså varken nytt 
i eller unikt för Tammerfors.32 År 1882 tändes 
också Finlands första elljus då Finlaysons fabrik 
i Tammerfors gjorde en provbelysning. Snart 

elektrifierades belysningen i hela fabriken och 
de stora fönstren som tidigare släppt in dagsljus 
belyste nu också omgivningen då mörkret lade 
sig. Möjligheten till att införa nattskift kom på 
sikt att medföra förutom effektivare produktion 
också spänningar mellan arbetarna och fabriks-
ägarna i världen och samma utveckling torde 
också kunna ses i Tammerfors.33 Då man hös-
ten 1888 invigde stadens elektriska gatubelysning 
klev man ändå på allvar in i en ny tid för det of-
fentliga stadsrummet och gjorde gatorna ljusare 
än någonsin tidigare. Stadsborna hade samlats 
på gatorna i skymningen och väntade nyfiket på 
att den nya belysningen skulle tändas. Då båg-
lamporna äntligen tändes stod stadsborna tysta 
av häpnad tills man kunde höra spontana kom-
mentarer som ”de är ju som solar”.34 

Mörkret, vi och de
Då beslutet om att Tammerfors skulle få elek-
trisk belysning hade fattats fick den tillsatta 
kommittén med ansvar för belysning i uppgift 
att placera ut lyktorna. Inalles skulle man välja ut 
30 ställen i hela staden. Fyra lampor placerades 
på östra sidan forsen, en vid stationen på en 
40 fot hög stolpe, en vid bron, och en i båda 
ändorna av Leweekatu (gatan som skar igenom 
förstaden i nord-sydlig riktning) vid nya respekti-
ve gamla landsvägen (fig. 4). Vägen runt Kyttälä 
blev sålunda försedd med gatlyktor och allt norr 
om Kyttälä och öster om forsen förblev utan 
belysning. Belysningen kan knappast påstås ha 
varit till för befolkningen i förstaden, snarare för 

figur 2. Reklamannons 
för provbelysning med 
Thomson-Houstons 
elektriska belysning 
i Tammerfors. Fritz 
Wilén var journalist på 
Tammerfors Aftonblad 
men också representant 
för det amerikanska 
bolaget Thomson-
Houston. Han var en 
betydande kraft bakom 
Tammerfors tidiga 
initiativ till att införa 
elektrisk gatubelysning. 
källa: Tampereen 
Sanomat 5.9.1888.
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de som hade ärenden till stationen eller annars 
utnyttjade landsvägarna in i och ut ur staden. 
Murray Melbin ser erövringen av natten som 
en fortsättning på spridning över land: då sta-
den definierat sina gränser geografiskt fortsät-
ter spridningen i rum-tid genom en erövring av 
natten.35 Lamporna i Kyttälä behöver alltså dels 
också ses som ett sätt att koppla tågstationen – 
en väsentlig del av det moderna stadsrummet 
– till resten av staden.

Tammerfors Aftonblad noterade också att de 
i utkanterna av staden som innan belysningens 
anskaffning hade varit rädda för att de inte kom-
mer att få ta del av gatlyktorna nu fick rätt men 
försvarade samtidigt beslutet med att de mest 
trafikerade delarna av staden skulle prioriteras. 
Man meddelade också att man nog hade tänkt 
på arbetarna eftersom fabriksarbetarnas hemväg 
längs Fabriksgatan till den så kallade Nystaden i 

väster belystes av hela tre lampor. Många Kyttä-
läbor skrev ändå inlägg där de anklagade staden 
för att behandla skattebetalare olika.36 Nystaden 
hade ursprungligen avsetts för stadsbor som 
ville bygga mindre hus än vad som var tillåtet 
på annat håll i staden. Området växte snabbt till 
stadens arbetarstadsdel. Skillnaden jämfört med 
Kyttälä och området öster om forsen är stor: 
Nystaden var avsedd för arbetare, och de som 
bodde där hade i motsats till Kyttäläborna så-
lunda alltid spelat enligt stadssamhällets regler.

Gatubelysningens placering i staden framhäv-
de skillnader och befäste hierarkier. Då delar av 
staden försågs med gatlyktor medan andra delar 
fick förbli i konstant skymning eller mörker blev 
skillnaderna inom staden tydliga. Kyttälä förblev 
någonstans mellan stad och landsbygd. Även om 
det är självklart att den ekonomiska verkligheten 
till en del låg bakom detta så är det också klart 

figur 3. Elektrisk gatubelysning i Tammerfors centrum 1893. Bilden är tagen på bron över forsen. Till höger ses 
stadens kyrka som ligger vid rådhustorget. Texten nedtill i bilden lyder: N:o 417 tammerfors. Parti vid bron. 
tampere. Osa sillasta. Daniel Nyblin, H:fors. 1893. källa: Daniel Nyblin, Näkymä Tampereelta, Museiverket, 
Historiska bildsamlingen. 
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att placeringen av gatlyktor innefattar en aspekt 
av att ordna staden hierarkiskt: delar av staden 
görs tillgängliga och andra otillgängliga, det ur-
bana rummet förstoras och tiden till att bruka 
stadsrummet förlängs. Även om det inte var det 
uttalade syftet så betydde ju till exempel upplys-
ningen av vägen runt Kyttälä att en del av första-
den gjordes åtkomlig och synlig medan resten 
blev dolt i och med att det lämnades i mörkret. 
Att den absolut största delen av Kyttälä och för-
stadsområdet öster om forsen förblev i mörker 
innebar också att man raderade ett oönskat in-
slag i Tammerfors urbana landskap genom det 

som Tim Edensor kallat ”kalkylerad osynlighet”. 
Vidare innebär detta att det nya stadsrummet 
framhåller skillnader på ett nytt sätt. Det elek-
triska ljuset blev en tydlig markör för vad som 
var den moderna staden och vad som var lands-
bygd: det industriella samhället producerade så-
lunda ett nytt stadsrum och nytt vardagsliv som 
skilde sig från allt annat i sin omgivning.37 

Debatten om gatlyktorna innefattar förutom 
en diskussion om deras placering också frågan 
om när de ska lysa. Denna fråga är i sin tur 
kopplad till en varför-fråga och följaktligen till 
en uppfattning om legitimerat bruk av stadsrum-

figur 4. Placeringen av den elektriska belysningen i Tammerfors 1888. Förstaden Kyttälä ses öster om forsen. 
Lamporna är markerade som gula prickar med svarta konturer. Nystadens små tomter ses i norvästra staden 
i ändan av Fabriksgatan som börjar vid bomullsfabrikerna vid forsen. Fabriksgatan korsas i nord–sydlig 
riktning av stadens illuminerade esplanad. Gatlyktan som är längst österut är placerad vid Tammerfors tågsta-
tion. källa: Aamulehti 25.10.1888; Tammerfors Aftonblad 23.10.1888.
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met och till hur stadsrummet formas genom att 
det brukas olika av olika personer vid olika tid-
punkter.38 

Förstadens arbetare förhöll sig pragmatiskt 
till staden men stadsrummet var också i hög 
grad viktigt för de organiserade arbetarna i sta-
den: i den tidigare behandlade skrivelsen där 
bland andra medlemmar i TTY kräver att en del 
olägenheter i förstaden åtgärdas vädjar skriben-
terna också till beslutsfattarna med att den fat-
tigare befolkningen lider av att deras skor slits 
i slasket på Kyttäläs gator. Som för att spela på 
överklassens rädslor tillägger männen dessutom 
att förstadens barn tvingas vada i sörja under 
skolvägen. Gatornas usla skick hade alltså till och 
med en negativ inverkan på arbetarklassens och 
folkets strävan till att bilda sig. På så vis utgjorde 
dålig infrastruktur ett potentiellt hot mot sam-

hälleligt lugn.39 Också mörkret var ett praktiskt 
problem. En skribent i Tammerfors Aftonblad 
lyfter fram att värvet på fabrikerna började ti-
digt på morgonen och att den ”kroppsarbetande 
klassen” sålunda fick röra sig i en mörk stad. Att 
lyktorna dessutom skulle hållas tända till klockan 
ett på natten då en ”hederlig arbetare” gick för 
att vila vid 22-tiden hade skribenten likaså föga 
förståelse för. Också signaturen Ääni työkansas-
ta [ungefär: Arbetarnas röst] lyfte i Aamulehti 
fram samma problematik: de som legitimt rörde 
sig i staden under de mörka tiderna blev förbi-
sedda. Det fanns inget behov att låta lyktorna 
vara tända till sent på natten, man borde i stället 
släcka dem tidigare på kvällen och tända dem 
tidigare på morgonen. Förutom att arbetarna då 
skulle få röra sig i en upplyst stad skulle detta 
enligt skribenten också ha fördelar med tanke 

figur 5. Tammerfors stad 1866 från sydost. Till höger förstaden Kyttälä. Till vänster i bild ses stadens kyrka 
vid rådhustorget. Till höger bakom förstadens låga ruckel reser sig bland annat Finlaysons bomullsfabrik. 
Bomulls fabrikens vävsal hade fått elektrisk belysning redan 1882 och linnefabriken i närheten tre år senare. 
Man kan föreställa sig de höga fabriksbyggnaderna resa sig som fyrar i den lågbyggda och mörka staden, även 
om det ljus som kommer från privata hem och fabriker inte omnämns i diskussionerna om det urbana mörk-
ret i Tammerfors. källa: Konstantin Hakulin, fotograf. Varhainen Kuva Tampereesta, Näköala Yli Kyttälän 
Esikaupungin, Museokeskus Vapriikki, HM D/1554.
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på den samhälleliga ordningen. Orättvist nog 
hade den dubiösa delen av befolkningen störst 
nytta av de få gatlyktorna som lyste sent i Kyttä-
lä, och så skulle det ju inte få vara: de som rörde 
sig sent i skumma ärenden skulle minsann inte 
belönas med ljusa gator.40 Skribenten ville alltså 
klart markera att det också fanns skötsamma 
och ansvarsfulla arbetare i förstaden och att de 
problem som ofta kopplades till Kyttälä orsaka-
des av någon annan än arbetarna. Denna typ av 
markering var ingalunda ovanlig och kunde ofta 
ses i insändare som behandlade otyg i förstaden. 
En skribent lyfter exempelvis tidigare fram för-
stadens heterogenitet genom att skriva att denne 
hört oljud och ett fönster gå sönder på kvällen 
”då människor fortfarande är vakna”,41 som för 
att understryka att det fanns skillnad på folk och 
folk också i Kyttälä.

Utöver att den hederliga, arbetande delen av 
befolkningen missgynnades så spred sig, enligt 
Ääni työkansasta, ett exempel på dåligt lever-
ne till andra i omgivningen. Logiken för Ääni 
työkansasta var alltså den motsatta till det ofta 
framkommande tanken om gatubelysning som 
medel för social kontroll: om man inte såg vad 
som pågick så spred sig heller inte det förkastliga 
levernet. Mycket troligt återkommer samma skri-
bent ett år senare under pseudonymen Pimeässä 
käwelijä (ungefär: Vandraren i mörkret) med 
stark kritik mot stadens beslutsfattare; den elek-
triska belysningen var malplacerad och användes 
fel. Enligt skribenten verkar stadens beslutsfatta-
re och tjänstemän inte förstå att mörker på mor-
gonen är lika illa som mörker på natten – hen 
tillägger att det inte är märkvärdigt eftersom de 
nämnda inte rör sig tidigt på morgonen. Denna 
gång lyfter skribenten dessutom fram ett exem-
pel på att mörkret kan vara förutom besvärligt 
också rentav farligt. I Helsingfors ska nämligen 
nyligen en kvinna från landsbygden blivit påkörd 
av en man med kärra med påföljden att kvinnan 
flög av sin kärra och dog.42 Även många andra 
skribenter poängterade att man lätt kunde skada 
sig då man rörde sig i den mörka förstaden på 
de dåligt skötta gatorna.

I likhet med signaturen Ääni työkansasta 
och andra, kopplade också skribenten i Tampe-
reen Uutiset:s serie ”Kirje Kyttälästä” belysning-

en till stadsrummets legitimerade bruk. Elljusen 
representerade modernitet och de var effektiva 
och ekonomiska. De gamla gatlamporna skulle 
tändas och släckas skilt och var helt beroende av 
att någon skötte arbetet. Om det blev ogjort fick 
Kyttäläborna röra sig i mörkret eller så brann 
lamporna fastän solen redan hade gått upp. 
Efter som den nya belysningen var automatisk 
gjorde den förstadens rytm mindre godtycklig 
och levande. Lamporna var tända enbart då he-
derliga och goda medborgare förväntades röra 
sig, och goda och hederliga medborgare förvän-
tades röra sig enbart då lamporna var tända:

I stället för gatlyktor så har vi nu elektriska lampor. De 
fungerar med ungdomens iver. Mäktiga reser sig lykt-
stolparna mot himlen, högt över detta låga Kyttälä. Man 
behöver inte tända eller släcka dem – våra ärade gum-
mor skulle inte heller klara av att resa sig så högt. De 
tänds av sig själva då de märker att mörkret lägger sig 
och slocknar då de märker att alla ordentliga människor 
förutom polis och brandvakt har lagt sig. Då fabrikernas 
visslor ljuder på morgonen och väcker arbetarna så vak-
nar också belysningen. Den slocknar av sig själv åter då 
ljuset vinner mark. Det är sannerligen ett rationellt ljus, 
det där elljuset.43

Diskussionen om gatubelysningen lyfte också 
fram andra skillnader i livsstil i den egentliga 
staden och i förstaden. En skribent i Maamme 
lyfter till exempel fram att lyktorna i utkanten 
slocknar medan den egentliga staden är i klart 
ljus. Likt de ovanstående skribenterna lyfter 
också denna fram arbetarnas arbetstider. Med 
samma hänvisning till biblisk symbolik om de 
utvalda och de andra skriver denne att bomulls-
fabrikens arbetare tvingas kräla i lera i egyptiskt 
mörker för att ta sig till sin arbetsplats till kloc-
kan 5.44 Dessutom möjliggör ljuset på andra håll 
i staden den nya borgerliga offentliga livsstilen. 
Esplanaden är upplyst så att till och med de med 
sämre syn ser att promenera.45 Samma skillnad i 
livsstil påpekar också den tidigare citerade skri-
benten i Tammerfors Aftonblad. Denne menar 
att stadens arbetare missgynnas och att belys-
ningen i staden fanns till för ”så kallade stånds-
personers förnöjelse, ej för allvarsamma behof, 
ty endast för nöjen och kalaser”.46 

Skillnaderna upplevdes av en del skribenter 
som en tydlig markering av att det fanns ett 
vi – de hederliga förstadsborna – och ett de – 
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stadsborna. Dessutom bidrog diskussionen om 
gatubelysningen till att synliggöra ett för de he-
derliga förstadsborna annat de, de ohederliga 
förstadsborna, som man oftast ville ta avstånd 
från samtidigt som man gjorde klart att alla i 
förstaden inte var likadana. Samtliga av dessa tre 
hade olika livsstilar men också olika samhällelig 
status och betydelse. För att framhäva skillna-
den mellan förstaden och staden kunde en del 
skribenter ta till starkt symbolspråk, ibland med 
bibliska hänvisningar. Det egyptiska mörker som 
i Bibeln var ogenomträngligt och nästan fysiskt 
greppbart lade sig över Kyttälä medan det övriga 
Tammerfors fick ta del av gatlyktornas ljus.47  

Införande av den elektriska belysningen i 
Tammerfors förvandlade sålunda stadsrummet 
och hur det upplevdes fundamentalt även om 
lamporna till sitt antal i början var förhållandevis 
blygsamt. I tidigare forskning har man framhävt 
den disciplinerande aspekten på urban belysning 
men också konsumtionssamhällets framväxt. 
Gällande arbetarna har man lyft fram ljusets be-
tydelse för arbetets genomförande och arbetsti-
der, men också elektrifieringen av belysningen 
inom industrin som en fråga för fackförening-
arna. Fallstudien om Tammerfors visar också att 
kontrollen av det offentliga rummet var viktigt, 
men också att elljusets betydelse för arbetarklas-
sen sträckte sig längre än till diskussioner om ar-
betstider. Den elektriska belysningen hade också 
en stor betydelse för hur man upplevde sin plats 
i det moderna stadsrummet.48

Den elektriska belysningen moderniserade 
staden men förvandlade samtidigt också för-
staden. Kyttälä blev varken stad eller landsbygd 
utan ett rum mellan det förindustriella och 
det industriella, där de naturliga och cykliska ryt-
merna hade betydande inverkan på vardagslivet 
medan de mänskligt skapade rytmerna existera-
de sida vid sida och konstant vann mark. Till det 
yttre påminde förstaden knappast om den egent-
liga staden. Husen liknades vid ruckel, en bygg-
nadsordning saknades helt och gränderna och 
gatorna var trånga och smala. Infrastrukturen 
var obefintlig eller mycket bristfällig. Samtidigt 
började moderniseringen lämna stora avtryck i 
stadsrummet väster om forsen och staden börja-
de allt mer likna en industristad. Tiden att bruka 

staden förlängdes i och med den elektriska be-
lysningen och stadens gator blev tillgängligare 
tack vare stenbeläggning och ett utbyggt kloak-
system. Medan stadens rytm sålunda i allt högre 
grad påverkades av människan var Kyttälä kvar i 
en blandning av gammalt och nytt. Den mänsk-
ligt skapade, industrialiserade stadsrytmen hade 
nästan klistrats på den rurala rytmen som följde 
solen och månen.49 

Belysningen blottade också hierarkier inom 
staden och mellan stadsborna samtidigt som 
dess införande också skapade dem. Under 
1800-talet hade stadsrummet i Tammerfors på 
grund av kolera- och tyfoidfeberepidemier sakta 
men säkert blivit allt mera en hygienisk och medi-
cinsk angelägenhet och ett samhälleligt projekt. 
Stadens rumsliga omformande skedde dessutom 
parallellt med att ordningsmaktens närvaro kom 
under diskussion och senare också utökades. 
Också upplysandet av staden kan kopplas till 
ett moraliskt och politiskt omformande av sta-
den och har tydligt disciplinerande aspekter. 
De smutsiga och mörka slumområdena skulle 
raderas för att en stad av ansvarsfulla, rationella 
och liberala medborgare skulle kunna växa fram. 
Den socio-sensuella miljön i ett mörkt slumom-
råde där man var tvungen att orientera sig ge-
nom känselintryck var både orsak till och följd 
av moralisk underlägsenhet.50  

Det moderna stadsrummets 
mångfasetterade hierarkier och 
levda verkligheter

Syftet med denna artikel har varit att studera in-
förande av elektrisk belysning i Tammerfors och 
genom det bidra till förståelse för hur moderni-
seringen under andra hälften av 1800-talet tog 
sig uttryck i stadsrummet och hur förändring-
arna förstods av stadsbefolkningen.  

Under loppet av 1800-talet kom Tammerfors 
att både växa kraftigt och bli allt modernare. 
Som i många andra städer tvingades den fattiga-
re befolkningen av ekonomiska skäl att bosätta 
sig utanför Tammerfors där tomtpriserna var bil-
ligare och en strikt byggnadsordning saknades. 
Den stora förstaden Kyttälä kom att bli en del av 



62 bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021

niklas rapo

Tammerfors i slutet av 1870-talet. Utvecklingen 
sammanföll med den period då staden i allt stör-
re utsträckning blev en medicinsk, hygienisk och 
moralisk angelägenhet. I denna rumsliga moder-
nisering hade det artificiella ljuset en central och 
given plats från första början. Tammerfors var 
den första staden i Finland att införa elektrisk 
gatubelysning men också internationellt sett en 
tidig brukare.

Mörkret i förstaden Kyttälä var en olägenhet 
som försvårade vardagen för förstadsborna men 
också något som orsakade rädslor för övri ga 
stadsbor. Det var svårt att orientera sig i mörk-
ret och risken för att råka ut för överfall eller 
olyckor lyftes ofta fram. Avsaknaden av ljus inne-
bar samtidigt en förlust av kontroll. Förstadens 
mörker gjorde området otryggt och otillgängligt. 
De som hade en viss lokalkännedom och som 
kunde orientera sig i förstaden förstod sig också 
på förstadens heterogenitet och kunde därför 
enligt egen utsago röra sig i Kyttälä utan att be-
höva vara rädda. 

I Tammerfors hade man redan på 1860-talet 
placerat ut de första gatlyktorna. Även om de till 
en början var få till antalet växte antalet under 
årens lopp. När man övergick till elektrisk be-
lysning förblev ändå förstaden Kyttälä i mörker. 
Då fabriksvisslorna tjöt tidigt på morgonen fick 
arbetarna ta sig fram i en mörk förstad. Även 
om vägen från tågstationen i Kyttälä till den 
egentliga staden kantades av gatubelysning var 
största delen av förstaden mellan solnedgång 
och soluppgång mörk.  

Diskussionen om den elektriska belysningen 
i Tammerfors avslöjar mycket om stadens rums-
liga hierarkier. I sin enkelhet framkommer ett 
hierarkiskt ordnande av staden bara i det att 
man väljer att lysa upp vissa områden medan 
andra förblir mörka. Motiveringarna till detta 
må sedan vara ekonomiska eller praktiska men 
följderna är desamma; delar av staden blev i 
praktiken otillgängliga medan andra delar för-
blev tillgängliga. Genom så kallad kalkylerad 
osynlighet raderades alltså de oönskade inslagen 
i Tammerfors urbana landskap. I Tammerfors 
förstärktes detta ytterligare med polisnärvaro i 
västra delen av staden och avsaknaden av dito 
i den östra delen av staden då mörkret fallit. 

På basis av tidningsdiskussionerna går denna  
aspekt av den elektriska belysningens placering 
i staden inte obemärkt förbi utan den lyfts fram 
av en del kritiska röster. Stadens tillgänglighet 
efter mörkrets fall har nämligen också enligt vis-
sa kritiker en tydlig klassaspekt. Man ifrågasätter 
både lampornas placering och de tider som de 
lyser utgående från arbetarbefolkningens behov. 
Det anses orimligt att lamporna lyser sent på 
kvällarna då ”hederliga människor” redan är 
hemma, men inte på morgonen då arbetarna 
ska till sina fabriker. Förutom att det framkom-
mer en viss hierarki horisontellt bland förstads-
borna så avslöjar en del kommentarer också en 
tydlig motsättning mellan överklasserna och den 
mindre bemedlade eller arbetardelen av befolk-
ningen. Det elektriska ljuset gynnade med andra 
ord personer och livsstilar som inte var förenliga 
med den hederliga arbetarens – dels sådana vars 
rörelse nattetid i staden i sig var oönskad, dels 
borgerskapets rumsliga praktiker. För en del 
av förstadsbefolkningen blev stadsrummet och 
dess modernisering i sig något som avslöjade 
och till en del till och med upprätthöll samhäl-
leliga hierarkier. 

Ett fokus på den elektriska belysningen av-
slöjar också mycket intressanta aspekter om 
stadens och förstadens inbördes förhållande. 
Kyttälä finns i stadskärnans absoluta närhet men 
tydligt också någonstans mellan stad och lands-
bygd. Till det yttre är det klart att den borgerliga 
stadens ideal med breda esplanader och sunda 
miljöer är långt från verkligheten i Kyttälä. Ut-
över det konkret rumsliga visar stadens moderni-
sering att de naturliga rytmer som kännetecknar 
livet på landsbygden i hög grad styrde vardags-
livet också i Kyttälä. Medan delar av staden väs-
ter om forsen lystes upp då solen gick ner blev 
området öster om forsen i praktiken helt mörk. 
Kyttälä hade industrialiseringens rutiner men 
landsbygdens rytm och infrastruktur: kåkstaden 
var varken stad eller landsbygd men ändå bägge. 

Fallstudien i införandet av den elektriska 
belysningen i Tammerfors visar hur stadsbefolk-
ningen förstår de förändringar som under lop-
pet av 1800-talet moderniserar städer runtom i 
världen. Genom studien har jag kunnat påvisa 
att stadsrummets inverkan på den levda verklig-
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heten och på sociala förhållanden är betydande; 
stadens hierarkier framträder inte bara konkret 
rumsligt utan övergår också till en mer abstrakt 
föreställning om olika aktörer i staden. Tidigare 
forskning har visat och betonat betydelsen av 
rädslor och disciplinering i samband med dis-
kussioner om det urbana ljuset och mörkret. På 
basis av min studie är det klart att också andra 
faktorer som klass, en uppfattning stadsrummets 
legitimerade bruk och ett hierarkiskt ordnande 
av staden har minst lika stor betydelse när man i 
stor skala inför artificiell belysning i en stad som 
samtidigt växer och förändras och omdefinierar 
både sina fysiska gränser och stadslivets gränser. 
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Summary
This article aims to study the introduction of 
electric street lighting in Tampere (swd. Tam-
merfors) and thereby help to understand how 
modernisation in the second half of the 19th 
century found expression in the urban environ-
ment, and how these changes were perceived by 
the city population.

Throughout the 19th century, Tampere grew 
considerably and became increasingly modern. 
The major shanty town of Kyttälä, which had 
emerged outside the urban centre, became part 
of Tampere in the late 1870s. This development 
coincided with a spatial modernisation that in-
cluded the introduction of electric street light-
ing in the city. 

Darkness in the shanty town of Kyttälä not 
only inconvenienced the daily lives of its in-
habitants, it instilled fear in other citizens too. 
Finding one’s way in the dark was difficult, and 
the risk of assault or accidental injury was often 
pointed out. In Tampere, the first street lighting 
was installed as early as the 1860s. Yet when this 
was superseded by electricity, the suburb of Kyt-
tälä remained dark. 

Contemporaneous debate on electric lighting 
in Tampere reveals much about the city’s spatial 
hierarchies. Some parts of town were practically 
inaccessible whereas others remained accessible. 
Judging by newspaper discussions, this aspect of 
electric lighting did not go unnoticed and was 
mentioned by various critical voices. Urban  
accessibility after the fall of darkness, accord-
ing to some, had an obvious class-related aspect. 
They questioned lamp locations and lighting 
hours from the perspective of the working pop-
ulation’s needs. Electric lighting was considered 

beneficial to individuals whose lifestyles were in-
compatible with those of honest workers. This 
included the urban night-time activities of peo-
ple who were in themselves undesirable, as well 
as the spatial practices of the middle classes. 

A focus on electric street lighting also reveals 
interesting aspects of the mutual relationship 
between town and suburb. Clearly, the middle-
class urban ideal of broad avenues and salubri-
ous environments was a far cry from the reality 
of Kyttälä. Moreover, the modernisation of the 
city shows that the natural rhythms character-
istic of rural life still largely guided daily life in 
Kyttälä too: the suburb had the routines of in-
dustry yet the pulse and infrastructure of the 
countryside.

This case study of the introduction of elec-
tric street lighting in Tampere shows how its 
urban population perceived the 19th-century 
changes that modernised cities the world over. 
The study has allowed me to demonstrate just 
how substantially urban space effected lived re-
ality and social relationships: urban hierarchies 
emerge not only as spatially tangible, they also 
shift into abstract notions of types of urban par-
ticipant. Previous research has shown and em-
phasised the significance of fear and discipline 
in any discussion on light and dark in an urban 
context. My study makes clear that other fac-
tors such as class, concepts of legitimate use of 
urban space, and urban hierarchical organisa-
tion were no less important when widespread 
artificial lighting was introduced to a city at the 
same time as it grew and changed, redefining 
both its physical boundaries and the boundaries 
of urban life.

Electrifying street lighting and differentiating urban space  
in Tampere

By Niklas Rapo
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xamining the population in pre-modern 
society is a great challenge from the his-
torian’s point of view. Relevant source 

material is often missing, and what is still there 
can be methodically difficult to handle. The 
historiography on demographic research on 
population developments in Sweden for the 
16th, 17th and 18th centuries testifies to these 
problems. It is striking how markedly different 
assessments historians have made of the number 
of inhabitants in Sweden during the period. The 
differences depend on varying interpretations 
connected to demographic parameters such as 
household sizes, age composition, migration, 
etc., and their change over time. In this article, 
I will first briefly present the previous research 
and my critique of some of its positions. I will 
then present sources, methods and my own, 
partly new, estimates of Sweden’s population 
for some benchmark years, namely 1571–1750. 

Debates
Debate on the population of 1571
The first scientific estimates of “Sweden prop-
er’s” population at the start of the early modern 
period were made by Hans Forssell in his great 
work Sverige 1571 (1872–1883). “Sweden proper” 
is Sweden before the annexation of the Danish-
Norwegian provinces and with Finland exclud-
ed. He estimated that Sweden in that year had 
between 427,000 and 531,000 inhabitants living 
in 83,900 households. The calculations were 
based on the number of households, according 

to, mainly, the lists from the Älvsborgs lösen 
1571 tax, multiplied by assumed mean household 
sizes (MHS) of 5, 6 or at most 7 persons.1 

Forssell’s population figures were later con-
sidered as too low. In the 1930s, major Sigurd 
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figure 1. Sweden 
within recent bor-
ders and “Sweden 
proper”. In the 
years 1645 and 1658, 
Sweden annexed se-
veral provinces from 
Denmark (red) and 
from Norway (blue). 
In this text, Sweden, 
excluding Finland, 
before the annexa-
tions is referred to as 
“Sweden proper”.
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Sundquist criticized Forssell, instead suggest-
ing a population of around 830,000.2 The eco-
nomic historian Eli Heckscher mainly supported 
Sundquist’s estimate, “largely by feeling” that 
the growth rate of 0.50–0.57% per year implied 
by the suggested population estimate of Forssell 
and the population in 1720 would be unreason-
ably high. Sundquist’s suggested population esti-
mate would instead presume an annual growth 
from 1571 to 1720 of 0.23%, a figure Heckscher 
found possible but admitted he had difficulties 
to judge.3 The growth argument was, in fact, 
taken out of very thin air and not based on any 
contemporary sources. The two critics did not 
really address Forssell’s proposed number of 
households of 83,900. Sundquist’s estimate for 
1571 was almost 60% higher than that of Fors-
sell. The high Sundquist-Heckscher population 
estimate would give an average household size 
of around 10 people, higher than everything we 
now know about average household size in our 
part of the world for the period, which is now-
adays often considered to be around 5 persons.

In 2000, I made a recalculation resulting 
in a population figure of 442,569 inhabitants, 
i.e. slightly above Forssell’s lower estimate.4 
In 2008, my estimated figure was dismissed 
by the economic historian Rodney Edvinsson, 
who instead suggested a population of between 
600,000 and 680,000 people c.1571 (indicating 
an MHS of about 7.2–8.1 persons).5 For this es-
timate, he “roughly follow[ed] Sundquist’s esti-
mates for the early 17th century” (c.1630), and 
then extrapolated backwards from a guessed 
population growth rate 1571–1620. It is not clear 
where he got this growth rate, which seems to 
be a somewhat increased average of rates from 
other researchers critical to Forssell’s figures 
– Heckscher’s for the period 1620–1720 for 
Sweden within today’s borders of 0.22–0.27%6, 
Sundquist’s for 1563–1630 for Sweden within its 
actual borders at that time of 0.18–0.27%7, and 
agrarian historian Janken Myrdal’s estimate for 
1600–1620 of 0.4–0.5%.8 Seemingly small frac-
tions of percentages give very different results 
when used for extrapolations, and choosing 
one estimate or the other has to be based on 
contemporary sources. A common denomina-

tor for Forssell’s critics is that they all avoid any 
concrete discussion about the number of house-
holds or the MHSS indicated by the sources 
from about 1571. Certainly Edvinsson suggested 
further studies of the empirical material9, but to 
my knowledge he left it there without bringing 
forth any new argument about the sources. 

To address the critique of my population 
estimate for 1571 made in 2000, I once again 
studied the contemporary source material. This 
resulted in the new findings (p. 81 f.) about how 
the drängeregister should be correctly interpret-
ed, something which is absolutely crucial for 
estimating MHSS, and thus also for calculating 
the population.10 Through this finding, the esti-
mated MHS rose considerably, from 5.27 to 5.93. 
As a consequence, the population estimate in-
creased to 512,709, which is 7% above the mean 
of Forssell’s estimate of 479,000, and as much 
as 16% above mine from 2000. 

For Sweden within today’s borders, the pop-
ulation c.1571 could be calculated at c.730,961, 
based on the above findings. This leaves a popu-
lation for the provinces later annexed from Den-
mark–Norway of around 226,021 people c.1570. 
Compared to c.1700, an average rate of growth 
of 0.48% emerges for Sweden within today’s 
borders. For “Sweden proper”, the rate even 
reached 0.57%, while at the same time being 
only 0.25% for the provinces later to be annexed 
from Denmark–Norway.

For the critics of Forssell’s population esti-
mates for 1571, Sundquist’s estimate for c.1630 
has been the point of departure. This necessi-
tates a closer look at Sundquist’s erroneous esti-
mates for c.1630.

The debate on the population of 1630 
The estimate for “Sweden proper’s” population 
c.1630, of c.900,000 persons, appears frequent-
ly in Swedish historical literature.11 The figure is 
taken from Sigurd Sundquist’s book from 1938. 
In 2000, I calculated a new estimate also for the 
period around 1620, using much of Sundquist’s 
careful excerpts in the War Archives.12 The re-
sult was a population estimate of c.620,000 for 
the same area, i.e. far below Sundquist’s fig-
ure. Although already Heckscher pointed out 
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Sundquist’s tendency to exaggerate the data, as 
did also later historian Sven Lilja, Sundquist’s 
estimate was recently defended by Rodney Ed-
vinsson.13 For “the early 17th century”, Edvins-
son stated that he followed Sundquist “with 
some minor adjustments downwards”, stopping 
at a population estimate (for 1620) at 821,059 
persons.14 Edvinsson was followed by two other 
economic historians in 2015 making the same 
conclusions.15 Unfortunately, these estimates 
seem to have been accepted internationally with-
out scrutiny.16

The high esteem that the Sundquist estimates 
have been given demands closer examination. 
Sundquist based his estimates on different ex-
tant poll tax registers from the period c.1610–
c.1630. The estimates were done in several 
steps, resulting in a “probable minimum” and a 
“probable approximate maximum”. The “prob-
able minimum” was calculated by counting the 
households in the registers and multiplying them 
by the MHS for Sweden’s provinces or coun-
ties taken from, not contemporary sources, but 
from Tabellverket 1757 (Tabellverket is the well-
known Swedish official demographic statistics 
that started in 1749). 1757 is 130 years later than 
the year for which Sundquist was attempting 
to estimate the population. The MHS for 1757 
used by Sundquist was calculated by dividing the 
population given by Tabellverket by the number 
of households in the same source. However, ac-
cording to Tabellverket, their stated number of 
households explicitly excluded the households 
of “all military families and all poverty-stricken 
and miserable”, a fact which Sundquist admits. 
According to Sundquist however, this minimum 
should “in no way make a basis for the proper 
population count” and should only be used as 
a means for source criticism.18 What this means 
remains very much an enigma. 

How Sundquist reached the “approximate 
maximum” can best be illustrated by an exam-
ple, taken from his calculations for four herreds 
in Skaraborg county. He starts with construct-
ing what he calls “indexes” from the Tabellver-
ket data (here an average for 1757–1772) for the 
county based on averages per household for cer-
tain groups – couples, widowed persons and un-

married adults. To these he adds children below 
15 years as percentage of the population. Here 
is his index:

table 1. Population group index from the
Tabellverket 1757–1772 according to Sigurd 
Sundquist

table 2. Population group index from a tax re-
gister for 1619 according to Sigurd Sundquist

Population groups Persons Index

Number of married couples (≈ households) 3,061 100

Widowers (and husmän, inhysesmän) 102 3.33

Widows (and huskvinnor, inhyseskvinnor) 630 20.58

Adult sons and farmhands 520 16.98

Adult daughters and maids 1,052 34.36

Children below 15 as % of the population 6,386 43.11

Registered population 14,812

source: Sundquist 1938, p. 151.

Population groups Index
Number of married couples (≈ households) 100
Widowers 5.58
Widows 24.89
Adult unmarried men 56.01
Adult unmarried women 61.34
Children below 15 years of age as % of the population 35.62

table 3. Population group index 1619 “adjusted” 
by Sigurd Sundquist

Population groups Persons Index

Number of married couples (≈ households) 3,750 100

Widowers 150 4.00

Widows 900 24.00

Adult unmarried men 1,950 52.00

Adult unmarried women 2,250 60.00

Children below 15 as % of the population 7,850 38.10

Estimated population 20,600

source: Sundquist 1938, p. 147.

He then calculates corresponding indexes from 
a poll tax list from around 1630, in this case 
he prefers an Älvsborg’s second redemption list 
from 1619.

Sundquist finally, to varying degrees, adjusts 
these indices from 1619, applying the 127–142 
years younger indices and adding 689 poor 
households registered separately: 

source: Sundquist 1938, p. 155.
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How many people the extra 689 poor house-
holds represent is not clear, maybe about one 
or two thousand. Nonetheless, it is problematic 
that the original 14,812 people in the unusually 
comprehensive list for the four herreds from 1619 
(it includes the tax exempted children) have now 
increased significantly. The good registration of 
the poor and the husfolk in the source makes 
Sundquist, as an exception, refrain from further 
additions, accepting the 20,600 persons as the 
“probable approximate maximum”, an increase 
of about 40% above the number evidenced by 
the actual 1619 list. Similarly, Sundquist adds lots 
of assumed extra households. As an example, 
15% more households are added to the stated 
number of households in the mantalslängd for 
1628 for Västmanland province, on the basis of 
inspiration by “good examples of the propor-
tion of the households of the poor and inhyses 
of all households (20%)” – not in Västmanland 
but in the far away Västergötland province! 19 
These examples should suffice to create some 
skepticism about Sundquist’s whole calculus.

Sundquist’s estimate for “Sweden proper” 
landed at almost 900,000 people.20 His recent 
followers adjust this figure somewhat down-
wards, Edvinsson to 821,059 persons.21 The 
main arguments by Edvinsson for accepting this 
high number are the following:

International parallels?
According to Edvinsson, the population growth 
rate that follows from the comparison between 
my population estimate of 620,000 for 1620, 
and a generally accepted population estimate for 
c.1700 at 0.59% is not realistic. Edvinsson writes 
that an annual growth rate as high as 0.6% “de-
viates from that seen in the rest of Europe and 
other Nordic countries”, and adds that “In Eu-
rope the (17th) century was a demographically 
stagnant period.”22 A general estimate puts Eu-
rope’s annual population growth between 1600 
and 1700 at only 0.07%.23 However, Edvinsson 
does admit that there were exceptions to this 
low population growth, mentioning three coun-
tries with high rates in the period – namely the 
Netherlands, England, and, especially, Ireland.24 
Edvinsson refrains from giving the concrete 

rates. In fact, England’s population rose annu-
ally by 0.63% in 1550–1600, 0.49% in 1600–1650 
and by 0.21% in 1600–1700.25 For the 17th cen-
tury, the percentages are certainly held back by a 
net out migration of more than 700,000 people 
(corresponding to 15% of the mean population 
in 1600–1700).26 In the province of Holland the 
population increased by 0.83% per annum in 
1514–1622, and by 0.50% in 1622–1680.27 Mean-
while, Ireland’s population increased by 0.66% 
in 1600–1700.28 

In fact, there were additional countries with 
high population growth rates in Sweden’s imme-
diate neighborhood, which were not mentioned 
by Edvinsson. Denmark’s population growth has 
been estimated by modern methods to 0.79% 
between 1665 and 1674, 0.24% in 1675–1684, 
0.75% in 1685–1694, and, 0.71% per year in 
1695–1704.29 That is not to say that there were 
no weak growth rates for the 17th century: Fin-
land’s population, hit by severe famines in the 
1690s, grew by 0.00% between 1600–1700, and 
Norway’s population in the same period grew 
by 0.22%.30 According to Heckscher’s followers, 
Sweden belonged to the slow growing category.

Using modern back-projection methods, 
historian Lars Widén estimated the popula-
tion growth in Sweden (within today’s borders) 
in the war time period 1700–1720 at 0.60%.31 
There are also examples of regionally varying 
rates in Sweden: Economic historians Tommy 
Bengtsson and Jim Oeppen found 0.31% for Sca-
nia 1650–1700. Nils Friberg found 1.40% for Da-
lecarlia’s western mining areas in 1657–1687 and 
0.59% for the period 1657–1717/1718.32 In a cu-
rious quote, Edvinsson unwittingly contradicts 
his own thesis of low growth rates when citing 
figures on the numbers of “nominati”, approxi-
mately synonymous to households, counted by 
historian Lars-Olof Larsson for three Swedish 
regions 1599–1627.33 When checking the quoted 
figures in Larsson’s book the following high 
growth rates emerge: area No. 1, 0.42%; area 
No. 2, 1.31%; and, area No. 3, 1.18%.34 These ex-
amples, taken from respected researchers using 
generally accepted estimation methods, drasti-
cally undermine Edvinsson’s argument. While a 
growth rate of c.0.60% cannot, per se, be dis-
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missed, nor can a lower rate be corroborated by 
these international or local figures.

The proportion taxed?
There is a traditional litmus-test for population 
estimates, the mantalsskrivningsprocent, here 
called “MP”, which is the proportion of the pop-
ulation taxed or included in the main Swedish 
historical poll tax registers, the mantals längder. 
Ethnographers Nils and Inga Friberg worked 
with two MPs, one being the “nominal”, i.e. the 
number of taxed compared to the total popula-
tion number, the other, the “effective” MP, i.e. 
the number of taxed compared to the taxable 
part of the population.35 Edvinsson used the first 
type of MP to criticize the abovementioned es-
timates for 1620. He set the upper limit for the 
nominal MP to 50%, basing this on the parish 
Björskog in Västmanland province in 1643. The 
parish’s comprehensive catechetical examination 
list from 1643 allows a uniquely good grasp of 
the population. The list’s population compared 
to the people taxed for mantalspengar indicates 
an MP of 37.2% for 1643, 45% for 1628, and an 
MP varying heavily between 30 and 50% for 
1626–1650.36 My low 1620 population estimate 
gives an MP for all Sweden of 52% and should 
therefore, according to Edvinsson, be dismissed 
on grounds of heavily underestimating the pop-
ulation. Examining the regional level, Edvinsson 
found especially the estimates for Söderman-
land and Uppland provinces to give extremely 
high MPs, reaching close to 70%. 

There is however an important problem with 
this Björskog MP, as we do not have any other 
impeccable population sources from the early 
17th century to evaluate the representativity of 
the Björskog MPs, and “Sweden proper” had 
about 1,660 parishes. Later MPs are of no help 
as the taxable age in the mantalslängder was 
changed from 12 to 15 years of age in 1652. For 
the 1690s the human geographer David Han-
nerberg found MPs between 36 and 45.5% for 
Närke province. To compare these percentages 
with the Björskog ones from before 1652 you 
have to imagine an addition of some three age-
classes, possibly around 5% of the population, 
to Hannerberg’s taxed people, which raises 

these virtual MPs to between 41 and 45.5%. The 
MPs were also affected by changes in taxing ef-
ficiency which had its ups and downs.37 

A recalculation for 1630
Despite the objections above, I found this “MP-
argument” of Edvinsson to be the only well jus-
tified argument against my population estimate 
for 1620, that is to say that the time gap between 
the sources used and their heterogeneousness 
are not enough to explain the high MPs. The 
new estimates presented in the following ad-
dress this. My recalculations, now for c. 1630 
and from a more homogenous and contempo-
rary source material, put the MPs within Edvins-
son’s stated limit, ending at 48.2% for the coun-
try within the borders of 1630. Also for the most 
extreme provinces Södermanland and Uppland, 
the MPs decreased in the recalculation. These 
provinces were the most urbanized in the early 
modern period. In cities at this time, the MP 
was higher than in the countryside. Sven Lilja 
found between 53 and 62% to be a general inter-
val for cities in the 17th and 18th centuries, due 
to inter alia lower proportions of children under 
15 years of age than in the countryside (for the 
1770s cities on average had 25% children com-
pared to the country as a whole at 33%). To 
this comes a higher share of taxable unmarried 
people in the cities.38 

For c.1630 the recalculation gives a popula-
tion for “Sweden proper” of 716,465 persons. 
That is 20% below Sundquist’s estimate and 12% 
below that of Edvinsson. So let us us return to 
some of the sources and start our estimation of 
the population of Sweden once again.  

Sweden’s population  
– new estimates, material and 
methods
Population numbers are often the hardest vari-
able for the demographic historian to study. A 
mountain of source material has however been 
preserved for “Sweden proper”, enabling a re-
construction of population figures for some 180 
years before official statistics was introduced in 
1749.39 For 1571 and after c.1600 the number of 
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households can therefore be estimated. Here, I 
will use a traditional method, namely counting 
the number of households as it can be calcu-
lated from tax lists and multiplying it by MHS 
taken from different sources. The household is 
the only written unit, with a reasonable clear 
demographic content, that reaches back almost 
to the beginning of the Early Modern Period. In 
the following I will calculate the population of 
Sweden for certain years c.1571–1751.

Number of households

Sources and estimations
The UN has recommended an international de-
mographic standard definition of “household” – 
a household is a unit consisting of a group of in-
dividuals which share housing and main meals.40 
An attempt to use this definition has been made  
in this study. However, one cannot be certain 
that older tax administrators have used this same 
definition in their tax lists. This necessitates a 
critical analysis of the source material. The meth-
od to find the households can be clarified by 
some examples from typical 16th and 17th cen-
tury source material. For the period before 1658 
it is practical to discuss “Sweden proper” and the 
former Danish and Norwegian areas of modern 
Sweden separately. 

Circa 1570 – “Sweden proper” 
Cadastral farms (Sw. jordeboksgårdar), which 
often formed the basis for The Desertion Pro-
ject that studied Middle Ages and 16th century 
settlement changes, were not synonymous to 
households, at least not in the Early Modern 
Period.42 Despite the name gård (cf. farm, yard, 
settlement, house etc. in English), in 16th cen-
tury Scandinavia, many of them had developed 
into small hamlets or villages, although original-
ly in general having been individual farms. On 
every post-medieval cadastral farm now lived 
one or several households, their number invis-
ible in the cadasters. Hence they are difficult to 
interpret in terms of population. 

To find the households behind the cadastral 
farm, we have to look at the tax system, start-

ing with the 16th century. In c.1540, virtually all 
Swedish farms were registered in the Crown’s 
cadasters. As also the nobility had to pay a cer-
tain tax to the Crown, their tenants’ farms were 
also included in the cadasters (often though not 
the manors of the nobility). These cadasters 
were initially compiled yearly and successively 
renewed and updated. For every parish, farm by 
farm, the “annual rent” (Sw. årliga räntan) was 
specified and the farms were divided in groups 
according to their ownership and resources.43 
The Crown established a permanent network of 
bailiffs, closely watched by a central chamber of 
accountants and auditors. This gave the Crown 
a sharp tool for control. (What the cadasters 
looked like is shown in Figure 3.)

The cadasters were henceforth used by the 
bailiffs as a template for registers of all other 
taxes, poll taxes, tithes etc. To make the con-
trol still more effective the priests and the par-
ish trustees had to help the bailiffs with these 
registers and sign them, often giving an oath. 
The parishes were still small in terms of popula-
tion and thus probably more manageable than 
later in the future. The cadaster template was 
also used for the registers for Älvsborg’s first 
redemption tax, Älvsborgs lösen 1571, the first 
source indicating households and covering sub-
stantial parts of Sweden. The Älvsborgs lösen 
1571 tax focused on personal wealth in cattle 
and metals. The number of its listed payers, 
has, by most researchers, been seen as approxi-
mating the numbers of households.44 Only one 
person, overwhelmingly a man, seems to repre-
sent every household. Its lists include all social 
categories as it counted everyone that owned 
even the smallest animal; there are examples 
of people taxed for just a few pennies, a single 
goat or a silver spoon. You find freeholders, ten-
ants, husmän and huskvinnor,45 widows, crafts-
men (tailors, skinners, shoemakers etc.), bailiffs, 
priests and townspeople – the only exception 
was the nobility on their manors, provided they 
resided there themselves, and, for all categories, 
servants and children (eventual child inheritanc-
es noted with the guardians). 

In Figure 2 you can see an example from the 
redemption lists. It shows two households in 
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Skephult parish, near today’s western Swedish 
town Borås.

For my estimates I have, with very few ex-
ceptions, used historian Hans Forssell’s data on 
taxed households taken from the 1571 redemp-
tion lists and presented in Sverige 1571. Forssell 
provides data that allows for additions of  house-
holds mostly missing in the parish lists – the 
nobility’s manors, royal estates and workers at 
mines, hammers and blast furnaces.46 For about 
a fourth of the parishes in “Sweden proper” the 
lists are lost. Where this is the case, Forssell has 
made estimates, or what he calls “conjectures”, 
counting cadastral units and using proportions 
of households per such unit from neighboring 
districts. However, the need for such estima-
tions varied strongly between provinces. For 
Dalsland, Närke and Värmland 90% or more 
of the data had to be estimated, and also for 
Södermanland many lists have been lost. The 
estimates for missing data made by Forssell have 
been accepted and used in this article.

Circa 1630 – “Sweden proper” 
A big stride towards pure personal taxes was 
taken in connection with the Älvsborg’s second 
redemption in 1613–1619, Älvsborgs lösen 1613. 
Here, the size of the wealth of the individual 
person was unimportant as, instead, you paid 
on the basis of being an individual. It came to 
be a poll, kopp-, or head tax. It was not, as most 
other taxes in the 16th century, levied on the ca-
dastral farm, but on the household/households 
and their members living on the cadastal farm. 
A new poll tax was introduced in 1627 (modified 
in 1635), the kvarntullspenning/mantalspen-
ning, that came to exist until as late as 1938. This 
tax has left an immense series of lists, to a great 
extent preserved in the archives. The lists were 
called kvarntullsmantalslängder or simply man-
talslängder. From the tax collector’s perspective, 
the poll tax system gave a better general control 
of the taxing capacity of the population, and the 
“household” was a practical unit to hold respon-
sible for payments. 

figure 2. Two households taxed for Älvsborgs lösen 1571, Skephult parish. Under the category “Skattebönder”, 
Swedish for freeholders, we first have (names modernized) Hans in Borghult village, owning three pounds of 
copper, two “kaefling” oxen, 8 cows, two steers 4 years old, three steers 2 years old, two 2-year-old heifers, 16 
sheep and goat, 5 swine and a mare worth 5 marks. After Hans’ inventory follows that of Anders, also in Borg-
hult village. He is comparatively poor, owns one pound of copper, 4 cows, a two-year-old steer and two swine. 
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Let us look at some further lists from Skep-
hult parish important for understanding the 
main relevant source material for estimating the 
number of households in the beginning of the 
17th century. Figure 3 is taken from the Crown’s 
cadaster for Skephult for 1619. The page shows 
four cadastral farms, Anders in Skepared, Carl 
ibidem (that is “in the same village”, here Skepa-
red), Hans in Borghult, Bengt ibidem (Borg hult) 
and for each farm their assigned tax in money 
and in-kind butter, pork, barley, rye and oats (to 
the left are notes about temporary rent reduc-
tions). Here, the innocent reader would see four 
households.

However, if we turn to the Älvsborgs lösen 
1613 poll tax list for 1619 in Figure 4 the de-

figure 3. (to the left): Cadastral farms in Skephult 
parish 1619.
source: Landskapshandlingar, Västergötlands hand-
lingar, 1619:11. National Archives, Stockholm.

figure 4. (to the right): Audit list enumerating the 
households in Skephult parish in 1619. The last col-
umn indicates the number of girls (“pigebarn”), the 
penultimate column the number of boys (“dränge-
barn”) under 15 years of age. 
source: Älvsborgs lösen 1613, National Archives, 
Stockholm.
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mographic reality behind the cadastral farms 
comes to light. The list follows the form given 
by the cadaster, as can be seen from the four 
“cadastral” men, each on a row of his own. 
But all four are now followed by new names 
on separate rows, the names accompanied by 
abbreviations. “I S.g” means “in the same gård”, 
that is on the same cadaster farm. All the names 
listed in the first column are followed by abbre-
viations: “H-1”, a hjonelag, old Swedish for a 
married couple; an “E-1” meaning a widow; “kh-
1” indicating a knektehjonelag, a soldier and his 
wife; and, finally, “Hm-1” and “Hq-1”, a husman 
and a huskvinna (cf. note 45). When two such 
people were living together they could be called 
“husfolk”. The list’s other columns give the let-
ters “P”, pigor for adult daughters or maids, and 
the “D”, drängar, for adult sons or farmhands. 
A “Kd”, knektedräng, was an unmarried soldier. 
Here it should also be noted that the “Hq” in 
these columns indicates that this category could 
also live within other people’s households, not 
necessarily in separate houses on their own. The 
list also records the number of people too young 

to pay the tax – “db”, drängebarn, boys, and 
“pb” pigebarn, girls, i.e. children of the couples 
heading the households or young servants.

The listed persons named in the first column 
of the poll tax list bear all the signs of represent-
ing households, as almost all are made up by a 
married couple + children + servants (including 
grown up children), with some few households 
headed by widows.

The early poll taxes from the beginning of 
the 17th century set the standard for the fol-
lowing mantalslängder. Take the list in Figure 5 
from the same parish 1722 as an example:

The continuity from 1619 is evident. The first 
column gives the names of the cadastral farms. 
We recognize three such in Skepared (now with 
an internal village number in the second col-
umn) and two in Borghult. (The extra, Skepared 
number 3, was registered on another page in 
the list 1619 and is not shown in Figure 3). The 
third column shows the numbers of matlag (Sw. 
for a group eating together), the term in poll 
tax lists used interchangeably with rök (Sw. for 
smoke, cf. English tax concepts “chimney” and 

figure 5. ”Mantalslängd” from Skephult 1722.
source: Mantalslängder, Älvsborgs län 1722, National Archives, Stockholm.
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“hearth”), corroborating the interpretation of 
the persons in the fourth column as represent-
ing households. It is evident that we here are 
very close to the UN definition of households 
mentioned above. The following columns give 
in order the numbers of husbands, wives, sons, 
daughters, sons-in-law, daughters-in-law, farm 
hands (drängar), maids (pigor), and inhyses, the 
latter synonym for the husfolk in 1619. The last 
column gives the sum of people in each house-
hold liable for the tax, followed by notes about 
people moving in or out from the farm, deaths 
etc. Regrettably, the mantalslängder between 
c.1630 and 1765, do not record children below 
taxable age, which was 12 years from 1635, and 
15 years from 1652. (The children were again in-
cluded in the lists from 1765 and onwards). 

*
The extant fiscal sources from “Sweden proper” 
c.1570 and 1630 are very rich in an international 
perspective. The cadastral system was an effec-
tive tool used by the authorities for establish-
ing that no settlements were left out from the 
lists of Älvsborgs lösen 1571, Älvsborgs lösen 
1613 and following poll taxes. It follows from 
the walkthrough above how the source material 
described can be used to count the number of 
households. For 1571 their number can in prin-
ciple be taken directly from Forssell’s Sverige 
1571. For c.1630, Sundquist gives the numbers 
taken from the mantalslängder in his book, 
Sveriges folkmängd på Gustaf II Adolfs tid : en 
demografisk studie (1938). The instruction to 
the MantalsCommissarier 1693, reiterated that 
all sorts of households should be included in 
the “mantalslängder”.  This order seems to have 
been followed and I counted the households 
as of c.1700 parish by parish, row by row, by 
matlag numbers etc. For the towns Sven Lilja’s 
(1996) household estimates have been used. For 
the period after c.1630 I have had to limit the 
estimates, due to the labor necessary to extract 
the numbers. For this period I have included the 
following years: c.1700, as this year has been a 
benchmark for other researchers; c.1718, as this 
year allows for comparisons with a 1717/1718 
census; c.1735, in part to serve as a measuring 

station between the crisis years of the 1710s and 
the continual official statistical period starting 
in 1749, and partly because these estimates can 
be compared with estimates made by other re-
searchers (For Gotland province there is even a 
contemporary census for 1735/1736.); and, final-
ly, 1751, to enable comparisons between “man-
talslängder” households and population figures 
from the Tabellverket statistics, at a time when 
Tabellverket statistics had found a reliable form 
after their introduction in 1749. The result of the 
estimates are shown in table 4 on page 79.

Provinces and counties, “landskap” 
and “län”

In the following, I will sometimes refer to prov-
inces (Sw. landskap) and sometimes to counties 
(Sw. län). The delimitations used for provinces 
and counties are shown in Figure 6a and 6b. 

The fiscal records of Sweden’s former 
Danish-Norwegian areas
In the period 1645–1658 Sweden annexed several 
provinces that formerly belonged to Denmark-
Norway: Blekinge, Halland, Scania (Sw: Skåne), 
Bohuslän, Gotland, Jämtland and Härjedalen. Be-
fore the Swedish takeover, the Danish-Norwegian 
areas had poll tax systems of their own, with 
registers – Ekstraskattemandtal (ESM) or com-
parable – similar to the Swedish mantalsläng-
der. The lists included all types of rural social 
groups that can be interpreted as heading 
households, peasants, tenants, crofters, peo-
ple comparable to the Swedish husfolk, and so 
on.47 Households can thus easily be identified 
and counted.

figure 6 a & b. Borders for provinces and counties. 
The map to the left shows the provinces of Sweden. 
The map, to the right shows the counties. The county 
map refers to the county delimitations of Emigra-
tionsutredningen, used for this article, while the 
provinces are delimited according to a modern con-
cept of Sweden’s “landskap”. The main difference to 
historical province borders is that “Lappland” never 
used to be a formal province. 

sources: Wikipedia commons and Svensk rikskalen-
der 1908. 



bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021 77

estimating sweden’s population in the early modern period



78 bebyggelsehistorisk tidskrift 81/2021

lennart andersson palm

figure 7. Example of “Extraskattemandtal” list from 
Halland province 1603. The set-up of the ESM lists 
can vary slightly. In this list from Eftra parish 1603, 
all the names can be interpreted as representing sepa-
rate households. Note the “inndiste” (cf. “inhyses” 
note 45)) and that even the poor, “forarmett”, house-
holds are included, the latter without being charged. 
The servants, who are missing in this example, are 
often reported in separate lists. 

source: “Ekstraskattemandtal” list for Halmstad 
County. The National Archives in Copenhagen. 

especially for the manor dense Scania, and ad-
ditions must therefore be made for them. For 
all Danish-Norwegian areas, the households of 
priests, parish clerks, the higher clergy and the 
nobility’s manors as well as some of the estates 
run by the Crown must also be added as these 
categories are all missing in the ESMs.49 After 
the Swedish annexation, the tax system for 
these provinces was gradually replaced by the 
usual Swedish system with i.e. mantalslängder, 
henceforth also including the corvée house-
holds. How then can the estimation problems 
for c.1570 and c.1630 be solved?

Circa 1570 – Sweden’s former Danish-
Norwegian areas
Scania province was an important, relatively 
densely populated agricultural part of Denmark 
with many manors. In an outstanding work, his-
torian Gert Jeppsson has described the extent of 
the corvée system in Scania province during the 
16th and 17th centuries. For c.1570, based on a 
great variety of sources, he has listed all nobil-
ity manors, the total number of cadastral farms 
in the parishes with manors and how many of 
these farms that were exempted from ESM as 
corvée farms.50 

To estimate and add the number of corvée 
households I have started from the plausible as-
sumption that corvée farms, in respect to the 
number of households they contained, were not 
significantly different from other peasant farms, 
as no such differences have, to my knowledge, 
been suggested in the literature. I have then 
counted the average number of households 
per non-corvée cadastral farm, estimated from 
the ESMs. The total number of households for 
a certain (fictional) parish could, for example, 
be estimated like this: A parish had 60 cadas-
tral farms, 35 of them non-corvée farms, and 25 
corvée farms. The ESM etc. for the non-corvée 
farms states 50 households, that is 50/35, or on 
average 1.43 household per such cadastral farm. 
In lack of any better data for the 25 corvée 
farms, this average is supposed to be valid also 
for them. The number of households for the 
whole parish has then been estimated at c.86 
(from 1.43*60). 

There are two significant problems with using 
the ESMs for demographic purposes: The first 
problem is that preserved ESM lists become 
common only towards the turn of the century 
around 1600. For around the year 1571 they are 
very scarce. The second problem is connected 
to the fiscal category ugedagsbönder, i.e. ten-
ants in a parish who made corvée on a manor 
situated in the same parish. These are usually 
left out of the ESM lists without a trace.48 Over 
time, such omissions could become very large, 
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Regrettably, no ESMs remain from Scania 
close to c.1570. Instead, for my estimates I had 
to use ESM lists from 1584. For Blekinge and 
Halland, the number of households were es-
timated backwards from household trends ac-
cording to ESMs for c.1600 and c.1620. For Bo-
huslän I daringly used the average of households 
according to a list from a gengärd tax from 1528 
and households according to an ESM list from 
1610. For Gotland, I had to adopt the number 
of households per cadastral farm from an ESM  
c.1620 to the number of such farms around 1570. 
Only for the formerly Norwegian Härjedalen a 
contemporary number of households could be 
found in an ESM from 1570, and for Jämtland a 
tithe list from 1571 laid out by household could 
be used.51 

Circa 1630 – Sweden’s former Danish-
Norwegian areas
When estimating the number of households c. 
1630  for the later conquered provinces I used, 
mutatis mutandis, the same method as for  
c.1571, starting with ekstraskattemandtal lists 
primarily from 1630. The corvée households are 
still excluded from the lists. For the populous 
Scania I have also used cadastral data from histo-
rian Gert Jeppsson’s work, the numbers now re-
ferring to c.1651, which is a little late but as close 
to 1630 as has been possible due to the time 
constraints of this study.52 In all probability, no 
dramatic changes occurred in the meantime. At 
the time, Scania was divided into five counties. 
To translate this division to fit the two county 
Swedish divisions used in the present text (see 
Figure 6), I have divided the number of house-
holds for all Scania on Malmöhus and Kristian-
stad counties according to where Scania’s par-
ishes came to belong in the Swedish time. The 
numbers of urban households and townspeople 
have also here been taken from Sven Lilja.

After 1630 – Sweden’s former Danish-
Norwegian areas
As for the periods after 1630, the same bench-
mark years, sources and methods have been 
used as for the other parts of Sweden. 

Sweden’s numbers of households 
c.1570–1751

The results of the household counts above are 
shown in the following table 4: 

table 4. Estimated number of households for 
the years c.1570–1751 in Sweden within today’s 
borders

County (län) etc. 1571 1630 1700 1718 1735 1751

Blekinge 2,414 3,443 6,154 6,707 7,683 8,019

Gotland 2,211 2,120 2,883 3,557 3,721 4,023

Gävleborg 4,145 4,948 6,981 7,508 8,303 8,164

Göteborgs och Bohus 5,312 7,133 11,565 12,326 13,566 15,453

Halland 5,585 8,120 10,663 10,563 10,648 10,453

Jämtland 1,772 1,916 2,960 2,927 3,266 3,337

Jönköping 6,587 11,366 15,113 13,085 15,921 17,155

Kalmar 5,834 10,410 12,922 13,620 15,173 16,078

Kopparberg 4,754 7,112 13,058 15,479 17,815 18,578

Kristianstad 8,871 8,398 13,345 13,302 13,302 13,258

Kronoberg 5,068 7,799 8,664 9,217 11,474 12,633

Malmöhus 12,500 10,866 15,907 15,774 15,774 15,640

Norrbotten 1,415 2,087 2,298 2,396 2,939 3,202

Skaraborgs 7,256 12,278 17,672 16,708 18,344 20,633

Södermanland 5,108 7,962 12,171 11,753 13,127 13,460

Stockholm 6,554 6,990 11,161 12,341 13,491 13,977

Stockholm (the city) 2,544 2,384 14,250 11,250 14,250 15,750

Uppsala 5,524 8,408 9,411 10,088 10,874 11,973

Värmlands 1,923 4,882 10,503 11,907 13,878 16,074

Västerbottens 1,368 1,851 1,808 1,747 2,110 2,347

Västernorrland 3,447 3,302 4,466 4,790 5,690 6,220

Västmanland 4,308 5,187 11,518 11,376 12,576 12,992

Älvsborg 8,294 14,916 19,040 19,742 20,135 21,684

Örebro 3,179 5,268 11,072 11,498 12,292 13,485

Östergötland 8,169 12,735 17,696 17,529 19,710 22,388

In total 124,142 173,651 263,281 261,458 295,416 316,976

notes and sources: For c.1630: The division of Västerbotten province 
into Västerbotten and Norrbotten counties is based on the estimated (al-
most identical) household proportions for their areas c.1571 and 1700. 700 
Sámi households have been added to the Norrbotten county data. An es-
timated 500 gentry households in “Sweden proper” c.1630 (according to 
Sundquist 1938, p. 260 ff.), have been distributed to the provinces south 
of the Dal River (Sw. Dalälven) according to the county numbers of non-
gentry households. For c.1700: For Gotland a figure for 1701 from Siltberg 
2011, p. 249 has been used. It gives 2,573 “gårdar” and “men” or “homes”.
For Malmöhus and Kristianstad counties with incomplete household data 
c.1718 and c.1735, the household numbers for these years have been inter-
polated from corresponding numbers c.1700 and 1751. Figures for the city 
Stockholm estimated from Lilja 1996. 
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Uncertainty
The large number of parishes within the current 
area of Sweden, close to 2,400, as well as the 
number of measuring points, means that many 
thousands of households at times had to be 
counted row by row in the source material and 
thus, by necessity, somewhat cursory. In favor of 
the numbers speaks the Crown’s introduction 
of, gradually more and more effective, control 
means. Households, in contrast to one or the 
other farmhand or child, must have been dif-
ficult to hide during the whole period. 

The fact that some sources used for the 
estimates are dated some time apart from the 
benchmark years c.1570 and 1630, of course 
adds to the uncertainty of the estimates. The 
margins of uncertainty probably vary over time 
and space. That is to say,  the figures are of 
course not to be regarded as exact as the uncer-
tainty remains difficult to quantify. 

Mean Household Sizes (MHSs) 
Sources and estimations
The second basis for much of the following 
population calculations are the mean household 
sizes. In fact, this is the most critical factor for 
population estimates for the 16th and 17th cen-
turies. MHSs is much more difficult to estimate 
than the number of households. Forssell esti-
mated the MHSs for 1571 at between 5 and 7, a 
wide interval of uncertainty. Here, I will try to 
get a better grasp of the real variations. Let us 
start from the situation in 1751 going backwards.

MHSs in Sweden in 1751
For 1751, MHSs can be calculated for the whole 
of Sweden from two high quality sources – a) 
the mantalslängder that, as shown in previous 
sections, for this period list practically all of the 
country’s households; b) population numbers 
from the official statistics, Tabellverket. 

Dividing b) by a), county by county, gives the 
following MHSs (see Table 5). 

table 5. MHSs in Swedish counties in 1751

County MHS County MHS

Älvsborg 5.20 Uppsala  5.89

Kronoberg 5.22 Stockholms 5.91

Göteborgs och Bohus 5.22 Kalmar  5.97 

Skaraborg 5.36 Blekinge 6.03 

Örebro 5.43 Kopparberg 6.05

Jönköping 5.54 Södermanland 6.31

Gotland 5.61 Jämtland 6.48

Östergötland 5.61 Västerbotten 6.53

Värmland 5.65 Gävleborg 6.60

Västernorrland 5.72 Kristianstad 6.66

Västmanland 5.73 Norrbotten 6.70 

Halland 5.76 Malmöhus 6.77

All of Sweden 5.69

note and sources: To adapt data to the county de-
limitations used in this article, the MHSs are calculat-
ed from parish populations according to Tabellverket 
primary tables (1,619 of them have survived in the 
parish archives), divided by the number of house-
holds from the mantalslängder for the same parishes. 
The city of Stockholm is not included. 

In 1751, Sweden’s population according to Ta-
bellverket amounted to 1,802,132 persons. Divid-
ed by the contemporary number of households, 
316,976 according to Table 4, the MHS of Swe-
den at the time was on average 5.69. How ever, 

as shown in Table 5, regional differences were 
significant. Households in northern Sweden 
(here = Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, 
Gävleborg and Norrbotten counties) were larger 
– on average consisting of 6.62 people. Large 
households are also found in the southernmost 
counties Malmöhus, Kristianstad and Blekinge. 
In eastern Sweden (i.e. Stockholm, Uppsala, Sö-
dermanland, Västmanland counties) the average 
MHS was 5.95 persons and in western Sweden 
(Älvsborg, Skaraborg, Halland and Göteborg 
och Bohus) the average MHS was 5.55.

This MHS data for 1751 should be kept in 
mind when we turn backwards in time, although 
it has to be underscored that the figures in Table 5  
cannot be uncritically extrapolated backwards as 
has been done by some researchers, as MHSs 
change over time.

MHSs in Sweden within today’s bor-
ders circa 1700–1735 
For the preceding years c.1700, c.1718 and  
c.1735, the number of households have been esti-
mated in Table 4. For these years, we cannot get 
the MHSs as easily as for 1751. Instead, we have 
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to use partial and more scattered population 
totals to divide by the number of households. 
The sources at hand are full-fledged censuses 
for some counties and acceptable estimates by 
researchers for scattered herreds and parishes 
based on so called catechetical examination 
lists. For areas where data is lacking, the MHSs 
have been estimated from neighboring areas. 
The MHSs for c.1570 and c.1630 are trickier. Be-
low, we start with the period c.1570. 

MHSs – “Sweden proper” in 1571 
There is, to my knowledge, only one elaborate 
source from the 16th century Sweden potential-
ly suitable for estimating MHS – the uniquely 
detailed and nearly contemporary ecclesiastical 
“Easter Meal list”, which is in fact a commun-
ion list, dating from 1559. It refers to a single, 
however large, parish in the far north – Luleå.54 
How it should be interpreted has been a subject 
for debate, but it might indicate an MHS of c.5 
persons. Of course, you cannot generalize from 
this figure to all the c.1,660 parishes in “Swe-
den proper”. As initially mentioned, Hans Fors-
sell reckoned the MHS for 1571 to be within the 
range of 5–7 people. In my book (Palm 2000),  
I effectively accepted Forssell’s number of house-
holds, although I tried to get a better grasp of 
the MHSs. To assess the the population size I, 
somewhat simplified, counted the households 
from the Älvsborgs lösen 1571 lists, interpreting 
every household as representing a husband and 
then adding the young men, over 16 years of 
age according to the regulations, from the so 
called “drängeregister”, farmhand lists (exclud-
ing husmän and craftsmen from the latter as 
these categories should be already in the Älvs-
borgs lösen lists). Through this method I hoped 
to approximate the number of all adult men.  
I then added a wife to every husband and to 
every “farmhand” young adult girls, using the 
proportion of daughters and maids to sons and 
farmhands, area by area, using lists from the 
“hjone lag” poll tax levied in 1609–1611 that give 
such proportions, as such lists are lacking from 
the 16th century.55 In comparison with later pe-
riods, these proportions exhibited a degree of 
long-term regional stability in this time period, 

probably due to differences in economic struc-
tures, geography and so on. This made me dare 
to use the c.1610 quotas also for the population 
for c.1571.56 Finally, I added a number of children, 
taken from proportions in poll tax lists from, 
mostly, the 1620s. The resulting estimate landed 
at a population in 1571 of 442,569 people for Swe-
den within its then borders, a figure close to For-
ssell’s lower estimate. This means a MHS c.1571  
of 5.27.57 

However, the debate that followed the pub-
lication of my estimate prompted me to investi-
gate further.58 I started by revisiting the source 
material from about 1570 in the archives. At 
first, the number of households was scrutinized. 
The accuracy of the numbers given by Forssell 
is hard to establish definitively, but I have not 
found any evident exclusions of data. Swedish 
specialized researchers have generally accepted 
the number of taxed people to be close to the 
number of households.

In the reassessment of my findings, I also re-
turned to the farmhand registers. The distance 
in time of 5–6 years between the Älvsborgs lösen 
lists for 1571 and the farmhand registers is so 
short that the latter should reasonably be ac-
cepted as representative also for the beginning 
of the 1570s. The mandate for the farmhand 
tax 1576 stated that it applied to in principle all 
young men over the age of 16 who did not own 
any “home and household goods”, and did not 
use to pay any rents to the Crown. This would 
mean peasant or tenant sons, sons in law, farm-
hands, husmän, innisfolk, and craftsmen.59 As 
the Älvsborg’s redemption lists of 1571 are sup-
posed to include also the three latter categories, 
the numbers for these categories in the farm-
hand registers should be omitted from the data. 

As with other tax registers, the farmhand reg-
isters might to some extent underestimate the 
actual number of taxable persons. Nonetheless, 
some conditions speak in their favor as a source: 
The crown cadasters were, as we have seen, 
there for the bailiffs as a template “checklist”, 
and the setting up of the lists involved people 
with good local knowledge, such as priests. An-
other favorable circumstance, speaking in favor 
of the accuracy of this source material, is the 
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fact that the farmhand tax was a newly intro-
duced and allegedly temporary tax, thus likely 
taking potential tax evaders by surprise.

This closer look into the source material 
complicated the interpretation of the farmhand 
registers when it comes to sons and farmhands, 
hired servants and “legodrängar”. The reason 
is that sons were left out from the registers in 
large areas as different practices were applied in 

different provinces, a fact which Forssell seems 
to not have been aware of. When it comes to 
sons, the sources reveal that in Uppland, Söder-
manland, Västmanland, Dalecarlia and all prov-
inces north of these, sons and sons in law were 
included in the drängeregister, while in the 
southern provinces of Västergötland, Dalsland, 
Värmland, Östergötland and Småland, sons and 
sons in law did not have to pay the tax and 

table 6. Registration of sons, sons in law, hired farmhands per household in 1576

Province District Farmhands, sons, 
sons in law

Province District Only hired 
farmhands 

Västerbotten 4. Fiscal district 0.16 Småland The  province 0.13

Västerbotten 3. Fiscal district 0.17 Östergötland The  province 0.24

Västerbotten 2. Fiscal district 0.31 Dalsland The  province 0.08

Västerbotten 1. Fiscal district 0.12 Västergötland The  province 0.16

Ångermanland The  province 0.28 Värmland The  province 0.12

Medelpad The  province 0.17

Hälsingland The  province 0.15

Gästrikland The  province 0.18

Härjedalen The  province 0.32

Dalecarlia Kopparberg mining area 0.34

Uppland Dannemora mining area 0.37

Uppland Österlövsta parish 0.37

Uppland Örbyhus herred 0.37

Uppland Frötuna herred 0.22

Uppland Lyhundra herred 0.22

Uppland Norunda herred 0.37

Uppland Närdinghundra herred 0.26

Uppland Simtuna herred 0.67

Västmanland Grythyttan 0.45

Västmanland Lindes mining area 0.21

Västmanland Nora mining area 0.45

Västmanland Åkerbo herred 0.46

Västmanland Snävringe herred 0.62

Västmanland Torstuna herred 0.77

Västmanland Siende herred ** 0.29

Västmanland Norrbo herred ** 0.43

Västmanland Tuhundra herred ** 0.42

Västmanland Våla herred *** 0.73

Västmanland Yttertjurbo herred ** 0.77

Västmanland Övertjurbo **** 0.73

Södermanland Sotholm herred * 0.43

Södermanland Svartlösa herred * 0.43

Södermanland Västerrekarne herred 0.33

Unweighted avg. 0.38 0.14
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note to table 6: “Sweden proper”. Boldface indi-
cates areas with mining and iron industries. The 
other areas had mixed economies based on agricul-
ture and forestry. * = includes coastland; ** = mostly 
agricultural plains; *** = also proto industry; **** = 
mixed plains and forests.

sources: Drängeregister and Strödda kamerala hand-
lingar. National Archives, Stockholm. 

were consequently excluded from the lists.60 Ta-
ble 6 shows that, as expected from the differing 
practices, the latter provinces mostly have lower 
figures than the former.

An unweighted average for what seems to 
be the approximate male population excluding 
heads of household for the herreds in Söder-
manland, Västmanland and Uppland (exclu-
ding the, probably atypical, areas with mining 
and iron industries) is 0.45. These areas were 
characterized by a mixed economy of agricul-
ture and forestry and by consequent economic 
environments. That was also the case for most 
of the neighboring areas to their south where 
only hired farmhands were registered. To better 
my estimate of the number of male persons per 
household in the latter provinces I used the pro-
portion of paid farmhands to sons and sons in 
law in the areas north of this border to estimate 
the left out sons and sons in law there, multiply-
ing the farmhands by 3.21 (from 0.45/0.14). This 
lead to a significant rise in the estimated popu-
lation compared to my earlier estimate, which 
was made without knowledge of the regionally 
differing taxation practiced. The proportions of 
sons, sons in law and paid farmhands reported 
in the “northern” households are illustrated in 
Table 7 –  see next page.

The male members in a household c.1570 were 
finally estimated like this:

A. For regions where the farmhand tax included sons 
and sons in law: head of the household + sons + 
sons in law + paid farmhands

B. For regions where only paid farmhands were 
taxed: the head of the household + (farmhands 
* 3.21).

So far, only the adult male population has been 
reestimated. The reassessment stopped with 

this, and the number of women was calcu-
lated as in my estimates from 2000. In future 
research, it might be worthwhile to similarly re-
assess calculations for the number of children 
in the households c.1570. For the 16th century, 
data on the children is extremely rare, and we 
have only the “Easter Meal list” from Luleå 1559. 
It includes children below communion age, 
some 10 years at the time, these children mak-
ing up some 46.5% of the parish’s total popula-
tion. However, the figure is dubious and Luleå 
cannot be expected to be representative for all 
of Sweden. Therefore, one has to use data from 
later periods, as contemporary as possible, in 
order to estimate child proportions for larger 
areas. 

For 1750, Tabellverket states the propor-
tion of children 0–14 years of age to be 33.2%.61 
However, this proportion cannot accurately be 
used for the beginning of the 16th century. In 
sources from 1619–1628 you find much higher 
percentages. Table 8 shows the proportions of 
children below taxable age found in poll tax lists 
from that period. 

The examples in Table 8, together with the 
higher taxable age for the farmhand tax 1576, 16 
years, speaks for still higher proportions of chil-
dren in the 1570s if the examples are representa-
tive also for that period. However, there is rea-
son for caution when making such assumptions. 
For Björskog parish in Västmanland county in 
1643, the proportion was lower for ages 0–14, 
34%.62 However, as shown, this is an isolated 
case. Still, the general picture is not very clear. 
The percentages in the table might to some de-
gree be a consequence of parents having “rejuve-
nated” their older children, either for fiscal rea-
sons or to keep their teenage boys from being 
conscripted to the army. At this time, there was 
still no vital records or civil registration. For this 
reason, I have chosen to make two estimates 
of the population c.1570, one based on an esti-
mated proportion of children of 36%, the other 
of 46%. The possibility to obtain more precise 
information on MHS for the time around 1571 
appears to be slim.
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Province: District: Parish/pastorate:
 a

Sons
b

Sons in 
law

C
Sons, sons 

in law

d
Farm-
hands

(a+b+c)/
d

Dalecarlia Kopparbergslagen Torsäng 23   14 1.64

Dalecarlia Kopparbergslagen Svärdsjö 28 4  16 2.00

Dalecarlia Part of Dalecarlia*** 1/2 Mora 20 2  29 0.76

Dalecarlia Kopparbergslagen** Kopparberg 44   27 1.63

Dalecarlia Kopparbergslagen** Vika   21 26 0.81

Gästrikland Gästrikland    104 262 0.40

Hälsingland Hälsingland  300   166 1.81

Medelpad Medelpad  52   22 2.36

Närke Glanshammar Glanshammar 5   13 0.38

Södermanland Västmanland Öja 6 3  11 0.82

Södermanland Västmanland Västermo 2 5  4 1.75

Södermanland Sotholm, Svartlösa 8 parishes 143 12  211 0.73

Uppland Vendel    36 60 0.60

Västmanland Norrbo  25 25  175 0.29

Västmanland Siende  19 8  85 0.32

Västmanland Åkerbo Köping pastorate* 11 2  44 0.30

Västmanland Åkerbo Malma    11 0.00

Västmanland Åkerbo Odensvi 10   31 0.32

Västmanland Åkerbo Skedvi 8   3 2.67

Västmanland Västmanland Torpa 1   16 0.06

Västmanland Västmanland Tumbo pastorate 4 2  14 0.43

Västmanland Västmanland Säterbo 1 3  9 0.44

Västmanland Västmanland Simtuna 29 5  22 1.55

Västmanland Simtuna Altuna 6 3  26 0.35

Västmanland Simtuna Frösthult 7 2  20 0.45

Västmanland Torstuna Hernevi 3 2  6 0.83

Västmanland Torstuna Torstuna 29 8 31 66 1.03

Västmanland Torstuna Österunda 9 4  15 0.87

Västmanland Torstuna Vittinge 12 1  30 0.43

Västmanland Våla Huddunge 2 7  13 0.69

Västmanland Våla Våla 23 9  51 0.63

Västmanland Våla Nora 17 1  41 0.44

Västmanland Våla Harbo 14 2  15 1.07

Västmanland Tjurbo Kila 5 2  17 0.41

Västmanland Tjurbo Kumla 20 3  25 0.92

Västmanland Tjurbo Möklinta 7 5  14 0.86

Västmanland Tjurbo Björksta 10 1  29 0.38

Västmanland Tjurbo Tortuna 11 2  26 0.50

All areas   906 123 192 1,665  0.73

table 7. Proportions of sons, farmhands and sons in law over 16 years of age in 1576 

note: * = Including the town Köping; ** = mining districts of Dalecarlia; *** = Eastern Dalecarlia 
north of Siljan lake.
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MHSs – the conquered areas c.1570 
In the Danish-Norwegian ekstraskattemandtal 
lists “farmhands”, drenge to “half” or “full sal-
ary”, or “half-grown” or “full-grown” are report-
ed, often in separate lists. In the absence of any 
known taxable age limits, they can reasonably be 
assumed to have been of about the same age as 
their Swedish counterparts in the drängeregister, 
that is about 16 years of age. According to the 
regulations, the Danish-Norwegian taxes only af-
fected hired farmhands.63 For my estimates of all 
males other the household heads, I have used 
the same proportion of sons and sons in law per 
hired farmhand as estimated for the southern 
provinces of “Sweden proper”.

As already mentioned, tax lists are lacking 
also for Scania c.1570 and the same more im-
precise sources have therefore had to be used 
for the farmhands as for the households. For 
females the source situation is much worse 
than for “Sweden proper”. Widows that head-
ed some households are listed, but maids and 
husquinder were tax exempt and left out from 
the “extra tax” registers before 1645.65 I have 
had to presume the same proportions between 
maids/daughters and farmhands/sons found 
for similar cultural/geographic Swedish areas 
by analogy with the long-term regional pro-
portions mentioned on page 81: Blekinge and 
Kristianstad counties have been given the same 
“maid quota” as Kalmar County (1.3), Malmö-
hus county was given the lowest found quota 
(approximately 1.2), Bohus the same quota as 
Dalsland (2.1) and Halland the same as five 

herreds in Älvsborg county (1.8). Jämtland and 
Härjedalen have been given the same quotas as 
Västerbotten (1.7). Gotland has, in the absence 
of any information, been given the same quota 
as Kalmar county (1.3). With these reservations 
the same formulas for calculating MHSS was 
used as for “Sweden proper”.

Uncertainty 
The proportion of children seems to be the ma-
jor obstacle for the estimates for c.1570. This was 
addressed on page 83. There can be no doubt 
that many taxable items were not accounted for. 
It’s however hard to imagine households, lacking 
the smallest animal or copper kettle. None the 
less, at this time, these uncertainties will have to 
remain a part of the wider uncertainty already 
contained in my final estimate.69

The resulting span of the estimated popu-
lation for “Sweden proper” is wide, between 
540,261 and 461,479 people, depending on how 
many children are counted. However, it is not 
very likely that the actual population was close 
to the extremes. Acknowledging the aforemen-
tioned reservations, I have chosen a population 
estimate in the middle of the estimated inter-
val. For all of Sweden within the borders of the 
1570s this means an estimated population of  
c.504.490 people and an MHS of c.5.9. The es-
timated extremes would give MHSs between 6.4 
and 5.5. While this is a considerable range, it is 
still more narrow than that of Forssell (5–7). 

Province, county Proportion  %) Recorded population Reference to page in 
Sundquist 1938

Södermanland 46.1 9,075 69

Dalsland 47.6 11,537 171

Uppland 38.0 6,474 91 f.

Skaraborgs 43.1 14,812 149

Älvsborgs 47.1 26,279 149

Jönköpings 39.8 14,713 182

Weighted average 44.3

table 8. Proportions of children below taxable age as percentage of recorded populations from 
tax lists 1619–1628
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MHSs in “Sweden proper” c.1630 
The first decades of the 17th century were 
marked by a general sharpened streamlining of 
the Swedish tax system. At that time, as shown 
on page 73, taxes that focused on the individual 
persons in their households, were introduced 
on a broad front. Among the Crown’s control 
methods were, apart from the annually updated 
cadasters as templates for tax lists, the introduc-
tion of age limits; gross accounting that also in-
cluded tax exempted persons, children and the 
sick; the use of local community representatives 
for registration under criminal responsibility; 
and, on-the-spot audits (rannsakningar) follow-
ing up individual ages, relocations and deaths, 
sometimes following persons back for several 
years. Although many areas did not accomplish 
all these control levels, much of the preserved 
material from the period is extremely detailed 
and rich, making it very suitable as a source for 

research, which has been used by various re-
searchers.70 

In connection with Table 4, the number of 
households was estimated for the counties of 
the area of today’s Sweden c.1630. To make a fi-
nal population estimate we also have to estimate 
the contemporary MHSs. These can be taken 
from especially detailed sources for some areas 
from the period 1619–1628. The sources cover 
large swaths of Sweden. It can be of interest to 
start with their records on the adult children liv-
ing at home and the hired farmhands and maids 
in Table 9.

In contrast to the mantalslängder lists used 
for calculating MHSs for the cross section years 
c.1700–1751, there are many more lists from 
around 1630 that note also the children, which 
constitutes very important information for esti-
mating MHSS. Such lists are preserved for all of 
Södermanland county (with the exemption of 

Province, county etc. Sons and 
farmhands

(a)

Daughters and 
maids

(b)

Unmarried adults 
in total:
(a+b) (b/a)

Reference to page 
in Sundquist 1938

Dalecarlia, mining areas etc. 0.23 0.41 0.64 1.78 134

Dalecarlia, eastern, western 0.12 0.27 0.39 2.34 134

Dalsland 0.11 0.22 0.33 2.05 170

Gästrikland    0.29*   0.41*    0.70*   1.41* 217

Hälsingland 0.15 0.39 0.54 2.57 223

Jönköping county 0.19 0.23 0.42 1.23 180

Kalmar county 0.19 0.25 0.44 1.30 180

Kronoberg county 0.15 0.17 0.32 1.14 180

Medelpad 0.18 0.42 0.60 2.35 229

Närke 0.25 0.33 0.58 1.29 116

Skaraborg county, 4 herreds 0.14 0.28 0.42 1.55 148

Södermanland 0.35 0.56 0.91 1.57   69

Uppland with Södertörn 0.37 0.51 0.88 1.37    81

Värmland 0.25 0.38 0.63 1.54 126

Västerbotten 0.08 0.13 0.21 1.65 244

Västmanland       0.26**      0.35**      0.61**       1.35** 100

Ångermanland 0.12 0.26 0.38 2.18 233

Älvsborg, 5 herreds 0.15 0.27 0.42 1.80 149

Östergötland 0.18 0.21 0.39 1.19 206

table 9. Number of adult sons, servants, maids and daughters per household around 1620

note and sources: Data mostly taken from Älvsborgs lösen 1613 (for 1619) with a formal age limit of 15 years 
of age. * = lists from Älvsborgs lösen give suspiciously high figures per taxed unit, the source probably noting 
cadastral farms, not households. Instead, the proportions of sons to farmhands and daughters to maids in 
the list has been adapted using the number of sons and farmhands in a military conscription roll from 1621 
(Sundquist 1938, p. 217 f.); ** = Source probably noting cadastral farms, not households.
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Östra and Västra Rekarne herreds), for many 
herreds in Uppland province, for some herreds 
in the province of Småland, nine herreds in 
Västergötland province and for all of the prov-
ince of Dalsland. The lists, as can be seen in 
Figure 6, are geographically well spread. These 
child proportions have also been used for es-
timates for neighboring areas with inferior 
sources. MHSs have been calculated by setting 

table 10. Households in three Södermanland herreds in 1628 and 1751

Daga
herred

Selebo
herred

Villåttinge
herred

Totals/
means

1628 Number of households 445 525 517 1,487

Number of girls 5/11 years 241 244 281 766

Number of boys 5/11 years 302 298 337 937

Estimated number of children < 5 years 319 318 363 1,000

Population totals 2,613 2,882 2,908 8,403

MHSs 5.87 5.49 5.62 5.65

1751 Number of households 744 921 989 2,654

MHSs 5.61 5.8 6.62 6.05

note: The number of children below 5 years of age has been calculated on the assumption that they 
represented 1/7 of the total population (cf. Sundquist 1938, p. 64). source: Sundquist 1938, p. 61.

The material from the three herreds in Söder-
manland – Daga, Selebo and Villåttinge – is ex-
ceptional as it specifies the sex of the children 
(Table 10).

note: The number of children below 5 years of age has been calculated on the assumption that they 
represented 1/7 of the total population (cf. Sundquist 1938, p. 64). Öknebo herred represented by only one 
parish.
source: Sundquist 1938, p. 74.

table 11. Households in five Södermanland herreds in 1628 and 1751

1628 1751

Herred
Population  

>5 years
Estimated population 

>0 years
Number of 

households MHS
Number of 

households MHS

Oppunda 5,724 6,678 1076 6.21 2,959 6.76

Jönåker 2,979 3,475 744 4.67 1,528 6.70

Rönö 3,187 3,718 735 5.06 2,000 5.56

Hölebo 1,877 2,190 423 5.18 730 6.09

Öknebo 1,391 1,623 366 4.43 631 5.7

Totals 15,159 17,684 3,344 5.29 7,848 6.29

different population data against the number of 
households in the same source material. Some 
of the calculations have been made at the par-
ish level, while others at herred or even prov-
ince level due to research economic reasons. 

In the following tables the information from 
the lists that include children is summarized, for 
some areas together with figures from Tabellver-
ket parish primary records 1751 for comparison.

For five other herreds in Södermanland with 
less specified data MHSs can still be estimated 
(Table 11).
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Poll tax lists including children have also sur-
vived for 54 parishes in Uppland province and 
Jönköping county. The lists give the following 
information:

table 12. MHSs for 17 parishes in Uppland and 
37 in Jönköping county in 1619 and 1628 

Uppland Jönköping
Mean 5.28 4.59

Standard error 0.05 0.14

Median 5.23 4.53

Standard deviation 0.21 0.87

Coefficient of variation 0.04 0.19

Range 0.88 3.72

Minimum 5.19 3.32

Maximum 6.07 7.04

Estimated population 5,289 13,713

note: As the information on the numbers of house-
holds in the Uppland mantalslängd 1628 is some-
what unclear, the number of households has instead 
been taken from Älvsborgs lösen 1613 lists (1619). The 
Jönköping parishes were located in the large Västra 
and Östbo herreds. Similar data exist also for the 
neighbouring herred Västbo. The calculated MHS for 
Västbo is only 2.74. If this low figure is due to an un-
der-registration of children or a real figure mirroring 
the aftermath of for example a small pox epidemy 
targeting mostly children is hard to say. For Västbo, 
the proportion of children is 15%, and for the 3,070 
households in the other two herreds the proportion 
is 37%. The latter proportion corresponds to those of 
e.g. Mark and Kind, which are neighbouring herreds 
in Västergötland province. Table 13. Västbo’s data 
has been excluded here.
source: Älvsborgs lösen 1613; Boskaps- m.fl. längder 
1628, National Archives, Stockholm.

Skaraborg 
county

Älvsborg
county

Dalsland 
province

Mean 5.73 4.43 4.93

Standard error 0.14 0.07 0.11

Median 5.67 4.43 4.74

Standard deviation 0.63 0.59 0.76

Coefficient of variation 0.11 0.13 0.15

Range 2.08 3.83 2.88

Minimum 4.74 2.27 3.5

Maximum 6.82 6.10 6.38

Estimated population 4,140 26,265 12,764

note: Skaraborg county: Pastorates of Gud-
hem and Frökind herreds. The lists claim 
to include all children. Since administrative 
boundaries in the lists for the two herreds 
Vartofta, and Vilske are problematic, they 
are left out here. Älvsborg county: Pastor-
ates of Ale, Flundre, Väne, Kind and Mark 
herreds. Rommele parish in Flundre is ex-
cluded. The lists claim to include all chil-
dren. For Älvsborg county the correspond-
ing figure for 1751 were: Population 42,211 
and MHS 5.29. 

sources: Sundquist’s excerpts from audit 
lists from Älvsborg second redemption in S. 
Sundquist’s arbets papper till Sveriges folk-
mängd på Gustaf II Adolfs tid, National Ar-
chives, War archives, Stockholm. 

table 13. MHS for 142 parishes/pastorates in western Sweden in 1619 

The unweighted average MHS of the examples 
from 1619 and 1628 above is 5.19, varying within 
a range between 2.27 and 7.04. As some of the 
averages are for larger areas, herreds, and some 
from groups of parishes, it is not appropriate to 
estimate a credible mean for the whole country 
from them, even if the geographic representa-
tiveness of the examples seems acceptable. If 
one however tries to imitate a simple sample 
estimate by randomly choosing one parish from 
every herred and every group of parishes stud-
ied in the foregoing examples, the resulting MHS 
is 4.97 with a standard deviation of 0.54 and a 
standard error of 0.11. The latter could then be 
seen as a probable variation for at least the cen-
tral regions of today’s Sweden  and the real MHS 
is thereby to be expected to be between 4.86 and 
5.08. This indicates a strong homogeneity in the 
MHSs found above. There is reason to believe 
that MHSs were higher, especially in the north-
ern half of the country and in the southernmost 
province of Scania, where the source material is 
poorer.

Swedish areas with poorer sources 
How then can one estimate MHSs for areas in 
“Sweden proper” where the sources are not as 
good as those cited in the above tables? To find 
an answer, I started looking for long term simi-
larities in relative MHSs with their surrounding 
counties. These, admittedly somewhat subjec-
tive, comparisons made me choose the follow-
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ing substitutions: The MHS from Jönköping 
county was used to substitute MHSs for Kro-
noberg and Kalmar counties. Örebro county 
was used to substitute the MHS for Östergöt-
land, Kopparberg and Värmland counties. For 
Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten and 
Norrbotten counties, for which the data from 
c.1630 is poor, I light-heartedly used the same 
MHSs as for 1571.

MHSs – the conquered areas c.1630
The now numerous “ekstraskattemandtal” for 
the later conquered Danish-Norwegian areas 
note just the household heads and the number 
of hired farmhands per household. The number 
of farmhands per household is shown in Table 
14. 

table 14. Average numbers of farmhands per 
household in the, at the time, Danish-Norwegi-
an provinces c.1630

Province or county Hired farmhands

Blekinge province 0.09

Gotland province 0.11

Bohuslän province 0.04

Halland province 0.06

Jämtland province 0.07

Scania, Kristianstad county 0.17

Scania, Malmöhus county 0.32

note: The taxable age is not known but can be sup-
posed to be about 16 years.

source: “Ekstraskattemandtal” in the Danish, Nor-
wegian and Swedish national archives. 

For most of these areas c.1630 I have preferred 
to use MHSS from neighboring “Sweden proper” 
counties, rather than to make more complicated 
calculi on the basis of the farmhand propor-
tions. So, the MHS for Jönköping county was 
used for Scania’s Kristianstad county, Blekinge 
and Halland. The MHS of Älvsborg was used 
for Göteborgs och Bohus county. For Jämtland 
county an estimated MHS from historian Jan-
erik Bromé  71 was used, and, for Gotland an esti-
mate from taxed male population data for 1630 

published by historian Tryggve Siltberg, adding 
the female adult proportion from Kalmar coun-
ty.72 For Scanias’s Malmöhus county, which had 
many hired farmhands per household according 
to Table 14, I chose, rather simplistically, a high 
MHS of 6.

Uncertainty 
The nature of the poll tax as a personal tax 
means that age and physical disability reason-
ably played a greater role than in the first Älvs-
borg’s redemption tax – a tax on wealth in 
metals and cattle – for whether a person was 
listed or not. When the kvarntull tax was trans-
formed into a poll tax in 1627 the lists disclose 
the Crown’s high ambition to get a firm grip 
on its population. Formally, all people should 
be listed. A list from Mellösa in Närke province 
claims to list “all people who have passed 12 
years of age”. And you start to often find poor, 
sick and elderly people in the lists. A list from 
Mosjö parish in Närke includes “Those who 
make their living by begging or spinning”.73 In 
the mantalslängd from Enånger in the northern 
Ångermanland province you find a “blind, deaf 
and dumb” man, partly lame, as well as a female 
leper, a lame man “lying in bed for 10 years” 
and two old maids (only two of these people 
were acquitted from paying the tax).74 The pro-
portion of old and sick men living with their 
children was about 5% in Västerbotten in 1621.75 
Moreover, it is worth mentioning that about 6% 
of the population were 65 years of age or older 
in some central Swedish parishes during the sec-
ond half of the 17th century.76 Although no for-
mal upper age limit for tax exemption was given 
at the time of the first mantalslängder, 60 years 
seems often have been considered the limit of 
work ability.78 This was also the usual limit for 
military discharge. 

It is not possible to estimate how many 
people from these categories that might have 
been left out by the clerks for perhaps practical 
reasons, a possibility that of course adds some 
unsecurity to the population estimates. None-
theless, no estimates or additions for possible 
unaccounted people have been made in the pre-
sent study. 
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Sweden’s estimated MHSs 1571–1751

The final MHS estimates based on the sour-
ces and methods described above are shown in  
Table 15.

Long term patterns
In Table 15, one can see that MHSs varied ge-
ographically and were not always stable over 
time. The correlations between the MHSs for 
different periods can be seen in Table 16.

Table 16 generally shows mostly strong posi-
tive correlations between MHSs from differ-
ent periods, indicating that long term regional 
eco-economical or other factors affected the 
MHSs. As of 1630, the patterns seem to become 
more stable. The correlations may indicate that 
patterns changed during the 17th century. On-
wards from 1630 one can observe a tendency of 
households getting bigger. Between c.1700 and 
1718, all but seven of the twenty–four counties 
got higher averages. During the years 1718–1735, 

table 15. Estimated MHSs for the years 1571–1751 in Sweden within today’s borders

County etc. 1571 1630 1700 1718 1735 1751

Blekinge 5.64 4.59 5.37 5.31 5.58 5.58

Gotland 5.75 5.38 6.24 5.06 6.17 5.83

Gävleborg 7.73 7.73 6.00 5.99 6.17 6.59

Göteborgs och Bohus 6.97 4.49 4.78 4.67 5.45 4.93

Halland 6.58 4.56 4.33 4.60 5.22 5.57

Jämtland 6.72 6.66 5.84 5.82 5.94 6.22

Jönköping 5.61 4.59 5.10 5.13 6.13 5.53

Kalmar 5.75 5.60 5.48 5.49 5.59 5.88

Kopparberg 7.37 5.60 5.25 5.04 5.16 5.25

Kristianstad 5.73 4.59 4.80 6.35 6.40 6.59

Kronoberg 5.49 4.59 4.58 4.59 5.13 5.32

Malmöhus 5.59 6.00 4.89 6.69 6.33 6.54

Norrbotten 6.41 6.41 5.95 5.94 6.97 6.35

Skaraborg 6.32 5.73 5.87 5.80 5.11 5.43

Stockholm 5.68 5.28 5.47 5.53 6.53 5.94

Stockholm city 3.77 5.15 4.00 5.07 4.00 4.00

Södermanland 5.85 5.49 5.88 5.96 5.63 6.30

Uppsala 5.66 5.28 5.50 5.50 5.36 5.87

Värmlands 6.58 5.60 5.24 5.30 6.76 5.78

Västerbotten 6.55 6.55 6.27 6.36 6.97 6.66

Västernorrland 7.71 7.71 5.35 5.39 5.87 5.80

Västmanland 6.10 5.601 5.16 5.21 5.45 5.47

Älvsborg 6.88 4.49 4.89 4.90 5.59 5.24

Örebro 6.07 5.601 5.62 5.50 5.72 5.78

Östergötland 5.53 5.60 5.08 5.14 6.17 5.67

note: 1 = MHS 5.60, from Hannerberg’s (1941, p. 89), estimated population c.1630 for the prov-
ince Närke, 22,360, divided by his estimated number of households (3 433 + 587 = 4 020). This 
MHS has been used for both Örebro and Västmanland counties (Örebro county consisted of the 
western part of the province Västmanland and the province Närke).
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all but five counties got higher averages, and, 
through 1735–1751 all but eleven. 

However, the high coefficients as of 1571 pe-
ter out much faster than the ones for 1630 and 
afterwards. This may cast some doubt on espe-
cially the 1571 estimate. Let us therefore take a 
closer look at the period 1571–1630, although it 
isn’t possible, within the confines of this study, 
to delve very deeply into this question. How-
ever, some hypothetical explanations are sug-
gested for trial in future studies. 

First, an anomaly can be seen in Table 15 – a 
strong decrease in the MHSs between 1571 and 
1630, a decrease of on average 10%. In possi-
ble temporal correlation to this anomaly in the 
data, the so called Desertion Project (cf. p. 72) 
has documented a very dynamic settlement ex-
pansion during the 16th century and the begin-
ning of the 17th. Farms, deserted since the Black 
Death, were recultivated and new farms were es-
tablished in many areas. These new households 
might have been smaller in size, which could ex-
plain the decrease in MHSs found in this study. 
The new economic niches growing in the min-
ing and ironworks areas and in the cities might 
have made it easier for young people to leave 
their parental agricultural homes, marry earlier 
and establish new households. There are some 
indications of this being the case. 

The fiscal policy may have played a part. 
From the middle of the 16th century, the Crown 
was very active to find new subjects to tax. The 
king complained in 1555, “/…/ in some parts of 
the country, so many people jostle in one farm, 
that they cannot nourish and sustain all people 
of the said farm, much the less do our and the 
Crown our rights /…/”, and “/… four, six, eight 
or more, and sometimes their whole kin, hudd-
le themselves on one farm, and none wanting 

Period Rxy Period Rxy Period Rxy

1571/1630 +0.55 1700/1718 +0.49

1571/1700 +0.13 1630/1700 +0.58 1718/1735 +0.53

1571/1751 -0.11 1630/1751 +0.54 1735/1751 +0.79

to leave /… /in this way many fine Crown farms 
are being destroyed /…/”. The king therefore 
ordered younger people on the farms to ask 
the others to buy them out. In 1542 he advised 
“That all poor people that can and are able, to 
outreach for comfortable and convenient dwell-
ings in the woods or large commons /…/”. 
Those who did so were exempted from taxes 
for some initial years, as were those that reculti-
vated the many (late medieval) deserted farms.79 
Later, this lead some people to take a farm for 
the tax free period, then leaving it to go and 
rent a new one somewhere else and then repeat-
ing the process. In the late 17th century, the 
Crown felt forced to instead try to stop what it 
now found was a harmful splitting of farms.80

There is yet another possible explanation for 
the sharp decline in MHS in this time period. 
Out of the nine counties with the biggest de-
creases in MHSs, eight were in south–western 
Sweden (within today’s borders), only Koppar-
berg county falls outside this geographical pat-
tern. How could these regional differences be 
explained? A common denominator for the re-
maining eight counties is that they were heavily 
hit by the “Kalmar war” of 1611–1613. The war 
was to a great extent characterized by “scorched 
earth” tactics. Many villages and farms burned 
and after the war civil society only slowly re-
turned to normality. In contrast, the central, 
eastern and northern parts of “Sweden proper”, 
which were not directly hit by the fighting, had 
no or comparatively small decreases in MHS. 
The same holds for Malmöhus county in south-
western Scania. This part of Scania was relative-
ly mildly hit by the “Kalmar war”. In contrast, 
Kristianstad county, in the north-eastern part of 
Scania, was severely ravaged by the fighting and 
had a significant decline in MHS.

table 16. Correlations between MHSs for counties 1571–1751
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The many other Swedish wars may also have 
had a more indirect influence on MHSs. While 
the people in the Danish-Norwegian areas had 
lived in peace for more than 40 years after 1570, 
“Sweden proper” had only 7 years of peace in 
the period 1550–1630. Sweden’s many wars were 
primarily waged with conscripts from the peas-
ant society. Sigurd Sundquist found that 38,400 
Swedish soldiers died throughout 1563–1595.81 
He also found that the conscription rates could 
vary heavily between provinces. Sundquist es-
timated for 1563 that on average 1.43% of the 
population was enlisted in “Sweden proper” 
(excluding Småland). Kopparberg, Småland 
and Östergötland provinces were hit especially 
hard by conscriptions, with 2.32, 4.1 and 2.06% 
of the population enlisted respectively, while 
in Västergötland only 1.74% of the population 
were enlisted.82 Denmark’s military was based 
on mercenaries but the demographic implica-
tions thereof have, to my knowledge, not been 
evaluated.

Only more systematic studies of the sources 
from this period may give a final explanation as 
to what seems to have happened with the MHSs 
c.1570–1630.

Sweden’s population 1571–1751 
In this study, I have counted the households of 
Sweden for certain time periods. I have also es-
timated contemporary MHSs. If these estimates 
are realistic, multiplying the numbers of house-
holds (from Table 4) by the MHSs (from Table 
15) would give Sweden’s population around 1570, 
1630, 1718 and 1735. The results of this operation 
are now to be presented.

The population figures in Table 17 are mostly 
calculated from the number of households mul-
tiplied by MHS, both estimated above. Also, 
contemporary censuses and estimates by other 
researchers have been used where available.

A commentary for the period 
c.1700–c.1735
For c. 1700 the population estimate in Table 17 
– 1,363,146 – comes very close to Widén’s gen-

figure 8. The geographical distribution of Sweden’s 
households c.1570. One dot = 20 households. 
The visual impression of the household distribution 
on the map does not change in any tangible way 
1570–1750 (or today even!).
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notes and sources: Counties according to Emigrationsutredningen. 1 = estimates for the 1570s, 1690s 
1730s from Lilja 1996, p. 119; 2 = interpolation of figures for 1695–1698 and 1737 from Lilja 1996, p. 
119; 3 = average of estimates c.1610 and c.1650 by Lilja 1996, p. 119; 4 = average of estimates for 1737 
and 1769 by Lilja 1996, p. 119; 5 = Gotland 1735, 1736, correction by Kellgren 1942, 23,623; 6 = estimate 
for 1698 15,600 plus Visby town’s c.1,888 persons (Palm 2000, p. 242); 7 = Cf. note to Table 15; 8 
= Hannerberg’s (1941, p. 89) estimates for the province of Närke has been accepted. The indicated 
MHSs there have also been used for the whole of Örebro county; 9 = Figures for the years 1699–1732 
were kindly shared by Tommy Bengtsson (the figures later used by Bengtsson & Oeppen 1993). Their 
estimate was for Scania the province, here it is partitioned on the two Scanian counties, Kristianstad 
and Malmöhus according to their household proportions; 10 = credible census data 1717/1718. Cf. 
Palm 2000, p. 42 ff.; 11 = from Friberg 1976, table 1a (here marginally adjusted); 12 = an average of 
two estimates based on child proportions of 0.36 or 0.46%.

County 1570 12 1630 1700 1718 1735 1751

Blekinge 13,643 15,803 33,019 35,638 42,856 44,710

Gotland 13,984 11,395 17,993 6 17,997 11 22,945 5 23,453

Gävleborg 23,295 38,248 41,891 44,977 51,210 53,808

Göteborg och Bohus 31,887 32,027 55,309 57,586 73,922 76,120

Halland 29,792 37,000 46,166 48,597 55,629 58,219

Jämtland 12,468 12,770 17,278 17,021 19,406 20,756

Jönköping 38,996 52,170 77,097 67,107 97,596 94,907

Kalmar 33,022 58,296 70,781 74,836 84,815 94,578

Kopparberg 29,195 39,827 68,618 77,965 10 91,887 11 97,528

Kristianstad 50,796 38,547 64,003 9 71,158 9 83,473 9 87,398 9

Kronoberg 29,836 35,797 39,686 42,267 10 58,875 67,155

Malmöhus 73,451 65,196 77,758 9 81,272 9 97,404 9 102,239 9

Norrbotten 8,081 13,378 13,662 14,237 20,489 20,329

Skaraborg 45,910 70,353 103,760 96,87510 93,706 112,058

Stockholm 38,020 36,907 60,998 68,303 88,098 83,017

Stockholms (the city)         9,600 1   21,950 3 57,000 1 57,000 2 57,000 1 63,000 4

Södermanland 29,323 43,711 71,523 70,102 73,871 84,849

Uppsala 31,462 44,394 51,735 55,500 58,252 70,313

Värmland 14,718 27,339 55,055 63,073 93,801 92,909

Västerbotten 7,899 12,124 11,344 11,108 14,710 15,621

Västernorrland 20,045 25,458 23,901 25,835 33,377 36,061

Västmanland 26,801   22,142 7 59,389 7 59,227 8 68,590 8 71,023

Älvsborg 49,467 66,973 93,100 96,783 112,483 113,693

Örebro 21,565 29,501 8 62,214 8 63,204 8 70,363 8 77,990

Östergötland 47,705 71,316 89,866 90,164 121,698 127,039

In total 730,961 12 929,213 1,363,146 1,407,832 1,686,456 1,788,773

table 17. Estimated population c.1570–1751 per county, Sweden within its present borders
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erally accepted estimate for 1700 – 1,369,000 
persons. There have been some discussions on 
the population in 1720, where Heckscher and 
Widén, using different methods, made differing 
estimates, the former proposing 1,440,000 and 
the latter 1,539,000.83 My estimate for 1718 land-
ed closer to that of Heckscher, at 1,407,832. For 
the periods c.1700–c.1735, all the estimates show 
a rising trend towards 1751. This was expected as 
it coincides with most estimates made by previ-
ous researchers.84  Probably, more precise esti-
mates for 1700–1751 can be made from the very 
rich church archives from the period. 

Discussion
Sweden’s Early Modern population has been 
heavily debated. After close scrutiny of the con-
temporary sources I suggest the numbers pre-
sented in Table 17.  

The results make it obvious that Sigurd 
Sundquist and his followers overestimate the 
Early Modern population of Sweden within its 
borders of the time, for both 1571 and 1630. 
Their main shortcoming is their failure to ac-
knowledge that demographic parameters, such 
as household sizes, age distributions, life cycles, 
migrations and so on, tend to change over time. 
Thus they frivolously extrapolate 18th century 
data backwards, like when Sundquist infer too 
many young and unmarried adults through using  
data from 130 or more years after the period 
studied. 

A common denominator for Forssell’s recent 
critics is that they effectively overlook the most 
relevant sources from the actual time under 
study, namely the lists from Älvsborgs lösen 1571 
and the farmhand tax, i.e. sources enumerating 
households and helping to estimate household 
sizes. Instead, they arbitrarily set growth rates 
largely based on Sigurd Sundquist’s erroneous 
estimate for 1630 and on rates in other European 
countries which had stagnant growth figures at 

the time. The contemporary European growth 
rates, which varied between 0 and maybe 0.8%, 
cannot lightly be applied to Sweden.

In this article new population estimates for 
Early Modern Sweden are presented in Table 
17. The estimates are well founded in contem-
porary sources and partly based on new archi-
val findings. For Sweden within today’s borders  
c.1570 a population of about 731,000 persons 
is suggested and for c.1630 929,000. Compared 
to a generally accepted population estimate for 
1700, some 1,369,000 people, the new estimates 
give average annual rates of growth for the pe-
riod 1570–1700 of 0.48% and for 1630–1700 of 
0.55%. For comparison the rate 1700–1751 was 
0.53%.

For “Sweden proper”, with an estimated 
population c.1570 of some 504,490 people, an-
nual growth rate 1570–1700 reaches 0.57%. A 
population figure for 1630 of 716,475 persons, 
gives a rate for the period 1630–1700 of 0.55%. 
For 1700–1751 the rate is the same as for Sweden 
within today’s borders. 

For the annexed Danish-Norwegian provin c es  
the rates are more varied. 1570–1630 the rate is 
only 0.25% but for 1630–1700 about the same as 
for Sweden, 0.55%. 1700–1751 it was again the 
same as for the rest of Sweden. 

The growth rate estimates for “Sweden prop-
er” are comparable to rates for England and the 
Netherlands, two countries with unusually fast 
population growth for long periods during the 
Early Modern Period. In the 16th and 17th cen-
turies, Sweden became more and more econom-
ically intermingled with these dynamic North 
Sea nodes, which served as cradles for the Eu-
ropean industrial revolution to come. To assign 
low guesstimated growth rates to Sweden for 
the Early Modern period, and overlooking the 
primary source data from the time contradicting 
such guesstimations, is to largely miss Sweden’s 
role in the north-western European economic 
network of the time. 
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estimating sweden’s population in the early modern period

Att beräkna Sveriges tidigmoderna folkmängd – metoder och siffror

Av Lennart Andersson Palm

Sammanfattning
Sveriges tidigmoderna folkmängd, cirka 1570 
och 1630, har varit hårt omdebatterad. I denna 
artikel görs nya uppskattningar. Hans Forssells 
(1872–1883) kalkyler för 1571 har ansetts ge för 
låga tal och det är uppenbart att hans kritiker 
Sigurd Sundquist (1938) gör kraftiga överskatt-
ningar för både cirka 1570 och 1630. Bägge ar-
betar bara med ”Egentliga Sverige”, dvs. Sverige 
inom dåtidens gränser minus Finland. 

I denna artikel hävdas att Sundquists och 
hans nutida efterföljares största misstag är deras 
oförmåga att acceptera att demografiska para-
metrar tenderar att förändras över tid – hushålls-
storlekar, åldersfördelningar, migration och så 
vidare. De extrapolerar lättvindigt 1700-talsdata 
bakåt. Godtyckligt valda europeiska tillväxttak-
ter från länder och regioner tillämpas på Sverige, 
även om observerade tillväxttakter kan variera 
mellan 0 och upp till närmare 1 % under olika 
perioder. Trots bristerna har de Sundquistska 
uppskattningarna accepterats på många håll.

I denna artikel presenteras nya folkmängds-
uppskattningar för det tidigmoderna Sverige. De 
använda källorna, däribland nya arkivfynd, be-
skrivs ingående liksom använda beräkningsme-
toder. Siffrorna avviker kraftigt från Sundquists 
och hans efterföljares. Uppskattningar redovisas 
också för de dansk-norska landskap som annek-
terades av Sverige 1658. 

För ”Egentliga Sverige”, med en på nytt upp-
skattad befolkning runt 1570 på cirka 504 500 
personer jämförd med en befolkningsskattning 
för 1700 på cirka 1 052 600, når den årliga 
tillväxttakten 1570–1700 0,57 %. För perioden 
1630–1700 ger en ny befolkningssiffra för 1630, 
716 500 personer, en årsvis ökning med 0,55 %. 
För perioden 1700–1751 är tillväxten densamma 
som för Sverige inom dagens gränser. 

För Sverige inom dagens gränser föreslås 
i artikeln en befolkning cirka 1570 på ungefär  
731 000 personer och för 1630 på 929 000. 
Jämfört med en allmänt accepterad befolknings-
skattning för 1700, cirka 1 369 000 personer, 
ger artikelns siffror genomsnittliga årliga folkök-
ningar med 0,48 respektive 0,55 %. Som jämfö-
relse var motsvarande tillväxt 1700–1751 0,53 %. 

För de annekterade dansk-norska provinser-
na är utvecklingen mer varierande. 1570–1700 
är ökningen endast 0,25 %, för hela perioden 
1630–1751 dock ungefär samma som för övriga 
Sverige. 

Möjliga förklaringar till de olika tillväxtta-
len före 1700, bland annat krigen, diskuteras. 
Öknings takterna för ”Egentliga Sverige” är ovän-
tat höga och jämförbara med motsvarande för 
England och Nederländerna, två länder kända 
för en snabb folkökning under den tidigmoder-
na perioden. Likheterna föreslås hänga samman 
med att Sverige under perioden mer och mer 
kom att integreras ekonomiskt och industriellt 
med dessa, den kommande europeiska industri-
ella revolutionens vaggor. 

En gemensam nämnare för Sundquists nu-
tida anhängare är att de i hög grad undviker 
att diskutera de mest relevanta källorna från de 
undersökta perioderna, källor som redovisar an-
talet hushåll eller ger ledtrådar till hur många 
personer som ingick i dessa hushåll. Detta trots 
att Sveriges utomordentligt rika källmaterial från 
tidigmodern tid möjliggör realistiska uppskatt-
ningar. Samtida källor kan hjälpa oss uppskatta 
tillväxttakter, gissade ökningstakter däremot inte 
ersätta samtida källor. Källorna möjliggör dess-
utom diskussioner kring tolkningar och revide-
ringar när nya uppgifter kommer fram.

Keywords: Population, Sweden, Early Modern Period, household sizes, growth rates
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ämningarna efter Jakobslunds 
bruk är belägna strax väster om 
tätorten Ljungsbro, i den nord-

västra delen av Linköpings kommun. 
Bruksruinerna ligger längs Motala 
ströms gamla fåra, som sedan det tidi-
ga 1900-talet är torrlagd, i en lummig 
ravinliknande miljö som idag skyddas 
som naturreservat. De synliga läm-
ningarna efter bruket består dels av 
bebyggelselämningar i form av grund-
murar och mindre delar av väggarnas 
murverk och hammarställningar, dels 
av de kallmurade upplagen och utlop-
pen till de tidigare vattenrännorna.  
I anslutning till ruinerna, men pla-
cerade ovan bäckravinen, finns flera 
bevarade byggnader kopplade till bru-
ket, däribland smedbostad och verk-
mästarbostad uppförda under sent 
1700-tal respektive tidigt 1800-tal.1

I samband med Linköpings kom-
muns planer på att anlägga en pro-
menadslinga genom naturreservatet, 
med slingans slutmål invid Jakobs-
lund, väcktes frågan om att uppmärk-
samma lämningarna efter bruket för 
allmänheten med hjälp av en levande-
görande illustration. Då Jakobslunds 
bruk lades ned redan under slutet av 

1890-talet och brukets byggnader tro-
ligen revs kort därefter saknas kända 
avbildningar eller fotografier av bru-
ket.2 Utgångspunkten för arbetet med 
att illustrera miljön kring bruket, lik-
som för tillkomsten av den här tex-
ten, var frågan om hur nära bruks-
miljöns faktiska utseende en sådan 
illustration kunde komma? Genom 
att arbeta transdisciplinärt med be-
byggelsehistorisk, teknikhistorisk och 
arkitektonisk kompetens, samt nyttja 
så väl skriftliga källor, histo riska kar-
tor och bebyggelselämningarna som 
källa så kunde illustration och be-
skrivningar i text hamna mycket när-
mare platsens tidigare utseende och 
karaktär än någon från början vågat 
hoppas på.

Brukets utveckling över tid
Jakobslunds bruk anlades vid Motala 
ström på egendomen Jakobslunds, 
f.d. Lilla Gunnarstorps, ägor 1768. 
Detta då Greve Fredrik Axel von Fer-
sen köpt egendomen med planer på 
att utnyttja vattenkraften. Bergskol-
legium utfärdade privilegium för ett 
manufakturverk vid Jakobslund den 
29 mars 1768.3 

Redan två år senare anhöll von 
Fersen hos Bergskollegium om att få 
inrätta en stångjärnssmedja bredvid 
manufakturverket för att även kunna 
tillverka även sin egen råvara – stång-
järn.4 Planer fanns på att så småning-
om även förädla stångjärnet till spik 
i en spiksmedja. Fersen konsulterade 
den berömda järnbruksmannen, me-
kanikern och direktören för svartsmi-
det, Sven Rinman om lämpligaste 
anordnandet av denna smedja och 
Rinman besökte Jakobslund den 16 
februari 1770 eller 1771.5

Sven Rinman noterar vid Jakob-
slund: ”Situationen, strömmens be-
skaffenhet och wattufallet äro alla 
omständigheter af mycket förmån.”6 
Däremot var Rinman mycket bekym-
rad för att manufaktursmedjan, som 
då nyss hade uppförts för stora kost-
nader högst upp i vattenfallet, med-
förde att stångjärnssmedjan måste 
placeras nedanför. Det lämpligaste 
hade varit om stångjärnssmedjan 
hade kunnat placeras ovanför manu-
fakturverket men så var nu inte möj-
ligt. Manufakturverket var dessutom 
så placerat, att stångjärnssmedjan 
inte kunde byggas i rak fortsättning 

Jakobslunds bruk  
– att illustrera det osynliga
mikael hammerman, ida dicksson & martin stintzing

L
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utan fick byggas i en trubbig vinkel 
mot manufakturverket. Rinman talar 
om bristande symmetri och svårig-
heter med att dra fram vattenrän-
nan. Rinman gav även en del råd åt 
byggmästaren vid bruket, Kihlberg. 
Denne hade även förestått byggandet 
av Ljungs slott. Kihlberg kallas där 
konst- och slussbyggmästare.7 

Under åren 1768–1860 fanns två 
tyskhärdar vid Jakobslunds bruk, den 
absolut vanligaste härdfärskningsme-
toden i landet under 1600-, 1700- 
och 1800-talets första hälft. År 1818 
uppges bruket ha en stångjärnsham-
mare, för att smida ut det i tyskhär-
darna färskade järnet till stångjärn, 
och en räck- och två knipphammare, 
där stångjärnet förfinades ytterligare 
till redskap, verktyg eller knippjärn.8 
År 1843 fanns istället knipp- och 

spikhammare under samma tak som 
stångjärnssmedjan och manufaktur-
smedjan användes som ”handsmedja”,  
vilket troligtvis syftar på att den an-
vändes som klensmedja.9

År 1853 privilegierades en ny spik-
smedja och dess östra gavel byggdes 
samman med den långa byggnad som 
innehöll stångjärnssmedjan och den 
gamla spiksmedjan. Den nya spik-
smedjan utrustades med tre spikham-
mare, som drevs med vattenkraft, 
genom en fortsättning av vattenrän-
nan. De tre spikhamrarna tycks av 
lämningarna att döma ha drivits av 

en och samma hjulstock och vatten-
hjul. Alla spiksmederna delade på en 
och samma härd.10 

Fram till år 1860 användes ute-
slutande tyskhärdar vid Jakobslunds 
järnbruk. Eftersom de öppna tysk-
härdarna utstrålade mycket värme till 
ingen nytta, så var kolåtgången myck-
et stor. År 1859 anlades därför en en 
s.k. Franche-Comté-härd. En sådan 
härd var helt sluten, med väggar  
av gjutjärn och anordningar för för-
värmning av blästerluft och tackjärn 
vilket gjorde den mer kolbesparande. 
Denna användes i Jakobslund paral-
lellt med tyskhärdarna fram till 1881. 
Därefter användes enbart Franche-
Comté-härden fram till brukets ned-
läggning 1897.11

Redan på 1870-talet var det 
uppen bart att järnbruket vid Jakobs-

figur 1: Bilden tagen nedströms. Manu
faktur  smedjans ytterväggar närmast, stång
järnssmedjans sydvästra gavel sticker upp 
till höger i bildens mitt. foto: Ida Dicksson.
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lund var omodernt och planer fanns 
på att modernisera hela verksamhe-
ten. Planritning och kostnadsför-
slag togs fram på anläggandet av en 
martinugn, ett mindre valsverk och 
ett manufakturverk. Någon sådan 
modernisering blev dock aldrig av.12 
Det gick med Jakobslund som med 
majoriteten av de mindre järnbruken 
som inte moderniserade – de kunde 
inte konkurrera med de nya storbru-

kens moderniteter.13 Senast i januari 
1897 var bruksrörelsen i Jakobslund 
nedlagd.14 Efter nedläggningen kom 
antingen stångjärns- eller spiksmed-
jans långa byggnad en tid att fungera 
som väderskydd för ett sågverk med 
flera sågklingor. Troligen drevs dessa 
av vattenkraft. Smedjan revs någon 
gång därefter och år 1922 fanns en-
dast en del grundmurar och en förfal-
len damm kvar.15

Ruiner i fokus
I arbetet med att ta fram ett under-
lag för en illustration av platsen lades 
fokus främst på lämningarna efter 
de tre produktionsbyggnaderna vid 
bruket i form av manufaktursmedja, 
stångjärnssmedja och spiksmedja. 
Som huvudsakligt fokus för illustra-
tionen valdes årtiondet kring 1860 då 
bruket hade sin storhetstid. Storhets-
tiden på 1860-talet visade sig också 
överensstämma väl med de lämningar 
som också var tydligast på plats. 

Manufaktursmedjan uppförd 1668 
var uppförd i sten och tegel under te-
geltak. Byggmästaren vid bruket var 
då en Kihlberg som även förestått 
byggandet av det närbelägna Ljungs 
slott. På de meterhöga grundresterna 
i natursten syns ännu spår av bygg-
nadens tegelmurverk och ett stenvalv 
över en av hjulstockarnas ingång i 
byggnaden är intakt. Inuti byggnaden 
syns stålöglor i marken som rester av 
den konstruktion där hammarställ-
ningen för en räck- och en knippham-
mare stått. Den västligaste gavelmu-
ren fortsätter utanför byggnaden i 
det som var upplaget för vattenrän-
nan som sedan kom att fortsätta mot 
stångjärns- och spiksmedjorna. 

Stångjärnssmedjan från 1770 syns 
idag som grundrester där enstaka 
huggna stenblock vittnar om var hu-
vudingången legat. Byggnaden var 
uppförd av grundmurad gråsten och 
tegel under tegeltak. Kihlberg var 
fortfarande byggmästare men kom 
alltså inför uppförandet av stång-

figur 2: (Nedan) Kartutsnitt från en arealavmätning från 1780 över Jakobslund. Manufak
tursmedjan (nr 3) och stångjärnssmedjan (nr 1) till höger i bild, invid vattnet. Damm och 
vattenvägar är tydligt inritade. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.
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järnssmedjan att konsultera Sven Rin-
man. Inuti byggnaden syns stålöglor i 
marken som rester av de två stålkon-
struktioner där hammarställningarna 
för byggnadens två stångjärnshamrar 
legat. Av härdarna syns idag inget 
spår men ett av hammarstädens fun-
dament finns ännu kvar i form av en 
stålring i marknivå på ca 60 cm i dia-
meter. I stångjärnssmedjan uppför-
des 1860 även en Franche-Comtéhärd 
som till stora delar bestod av stål. Av 
denna finns idag inte ett spår men i 
östra delen av byggnaden syns spår av 
ytterligare en hammarställning. Söder 
om byggnadens sydvästra hörn syns 
vad som troligen är rester av de till-
byggnader som gjordes under brukets 
sista decennier, möjligen rester av 
brännstålsugn, gjutugn eller slipverk.

Spiksmedjan uppförd 1853 är den 
byggnad som idag är minst synlig. 
Men genom brandförsäkringshand-
lingar finns omfattande beskrivningar 
av byggnaden. Byggnaden var 35,4 m 
lång, 11,4 m bred med tegeltak och 
stenfot av sprängd gråsten. Byggna-
den hade en korsvirkeskonstruktion 

med tegel emellan och väggarna har 
varit spritrappade utvändigt och slä-
trappade invändigt. Långväggen mot 
vattnet var av korsvirke med brädor. 
Skorstenen var här av valsad plåt. 
Byggnadens enda rum hade ett golv 
av sand och jord. Bjälklaget var av 
smitt järn. Byggnaden hade tre stora 
dubbelportar med grova gångjärn 
och lås, tre mindre målade fönster 
av trä och glas över portarna och en 
tröskel av huggen kalksten. Byggna-
den verkar märkligt nog inte finnas 
kvar vid 1884 års brandförsäkring då 
det däremot nämns tre olika bygg-
nader av ”resvirke och brädor” med 
mått som inte riktigt stämmer in med 
denna byggnads bredd eller längd. 
Långsidans hela längd kan idag anas 
i norr. I väster strax innanför byggna-
dens ännu tydliga gavel syns de stå-
löglor som i grupper på fyra avslöjar 
att här fanns tre spikhamrar i rad. 

Kring smedjorna har ett antal 
ytterligare byggnader kopplade till 
brukets drift varit belägna, däribland 
flera generationers kolhus och järn-
bodar. För dessa byggnader saknades 

tydliga spår, och det skriftliga källma-
terialet var endast översiktligt. Därför 
lades fokus främst på de tre smed-
jorna.

Att illustrera bruksmiljön
Som underlag för illustrationen och 
som del i undersökningen av bebyg-
gelselämningarna har ruiner och läm-
ningar efter vattenvägarna skannats 
tredimensionellt med hjälp en lätt 
mobil 3d-skanner. Skanningen som 
gjordes i det här fallet kan beskrivas 
som en kombination av ett 360˚ digi-
talt fotografi och en 360˚ lasermät-
ning där var och en av de miljontals 
bildpunkterna också är inmätta i X, Y 
och Z-led vilka bildar som ett moln 
av punkter. Ca 120 skanningar utför-
des och molnen fogades sedan sam-
man till ett sammanhållet punktmoln 
som då täcker in hela det aktuella 
området. Punktmolnet blir en mycket 
precis tredimensionell digital modell, 
avseende såväl höjder, planmått, ma-
terial och kulörer. 

Träd och annat som skymmer sik-
ten har tagits bort så att mark och to-
pografi kan framträda. Punktmolnet 
kan sedan bearbetas, punkterna ges 
olika betydelse, molnet kan skiktas 
i sektion och plan så att strukturer, 
diken och lämningar framträder och 
kan analyseras. I kombination med 
äldre kartor och andra äldre skrift-
liga beskrivningar har byggnadernas 
och områdets planläggning kunnat 
verifieras och fastslås. Då det saknas 
fotografier eller avbildningar av plat-

figur 3: Axonometri från nordväst som vi
sar Jakobslunds bruk kring år 1860 i rikt
ning nedströms. illustration: Martin Stint
zing.
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sen så har 3d-skanningens resultat 
nyttjats för att måttsätta respektive 
byggnad och byggnadernas inbördes 
ordning vilket sedan jämförts med de 
skriftliga källorna, främst i form av 
brandförsäkringshandlingar och his-
toriska kartor, men också i brevkor-
respondens mellan brukets ägare och 
Sven Rinman, som i sin tur produce-
rade en stor mängd principritningar 
för bland annat stångjärnssmedjor 
under det sena 1700-talet. Höjdskill-
nader på platsen samt hamrarnas 
och hjulstockarnas än idag tydliga 
placering har utgjort grund för den 
tekniska dispositionen av smed-
jorna, som alltid anpassades efter 
verklighetens geografiska förutsätt-
ningar. Hänsyn har också tagits till 
de många bälgar med vattenhjul och 
hjulstockar som måste haft en logisk 
placering i byggnaderna innan alla 
dessa kunde ersättas med den blås-
maskin som fanns här på 1860-talet. 
Den historiskt goda vattenföringen 
och fallhöjden har gjort att samtliga 
hjul har antagits vara överfallshjul, 
en tes som under arbetet med den 

tredimensionella utformningen av 
smedjorna i förhållande till damm 
och vattenvägar, visat sig trolig. Skan-
ningen i kombination med en karta 
från 1780 bekräftade också att manu-
faktursmedjans tjocka västgavel var 
en del av den gamla dammkroppen.16 
Ur brandförsäkringshandlingarna har 
sedan uppgifter om antal och storlek 
på fönster och dörrar, byggnadshöj-
der och byggnadsmaterial och ytskikt 
mm hämtats.

För byggnadsdelar eller detaljer 
där de skriftliga uppgifterna varit 
mer knapphändiga har illustrationen 
tagit stöd i utseende och funktioner 
hos liknande eller närliggande bruk, 
i den lokala byggnadstraditionen på 
platsen och det samtida Ljungs slott, 
Sven Rinmans principritningar samt 
rimliga antaganden utifrån författar-
nas samlade kunskap.

3d-skanningens material har också 
nyttjats för att kunna jämföra dagens 
marknivå med den troliga markni-
vån under 1700- och 1800-talet. Idag 
ligger marknivån avsevärt högre än 
under tiden för brukets verksamhet, 
vilket gör platsens tidigare historia 
svår att förstå. Skanningens punkt-
moln har sedan bearbetats och en 
3d-modell av området har tagits fram 
för att möjliggöra själva illustratio-
nen. Genom 3d-modellen har sedan 
såväl sektioner, situationsplaner och 
en axonometri enkelt kunna plockas 
ut där byggnadernas utformning har 
kunnat rekonstrueras med korrekta 
mått och tekniskt utformade tillsam-
mans med den naturliga topografin 
kring platsen.

Resultatet av arbetet blir inte bara 
en enkel illustration, utan utgör ock-
så ett arbetsmaterial där tillkomman-
de kunskap exempelvis kan inarbetas 
i materialet, och där skanningens 
punktmoln kan nyttjas i andra sam-
manhang för att fokusera andra as-
pekter än de som nu undersökt. Den 
här använda arbetsmetoden och kom-

figur 4: Sektion genom Stångjärnssmedjan 
kring år 1860. Här syns den nedre ändan 
av stångjärnssmedjan i genomskärning. Till 
höger illustreras hur marknivån har föränd
rats fram till idag. Det ljusgrå är dagens 
marknivå medan det mörkgrå är ursprung
lig marknivå. illustration: Martin Stintzing.
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binationen av kompetensområden 
har här gett helt nya möjligheter att 
återskapa bilden av miljöer som idag 
saknar motsvarighet och inte tidigare 
dokumenterats genom fotografi eller 
målningar. 
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författare) är bebyggelseantikvarie med 
en fil.kand. i kulturvård, verksam på Nor-
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antikvarie, teknikhistoriker och författare, 
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industriantikvarie@gmail.com

martin stintzing är arkitekt sar/msa, 
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Följ med till 1940-talet. Decenniet som ifrågasatte funkisen.  
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Det minsta vi kan göra
är att göra allt vi kan

De byggdes och anlades av människor 
som kom före oss. Som hem och 
arbetsplatser, för vila och rekreation: 

våra hus och trädgårdar.

Vi handlar second hand och äter ekologiskt. 
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byggnadsvårdsföreningenshjälper du 
oss att göra allt vi kan för att utveckla 
byggnadsvården och skydda och försvara 
bebyggelsearvet.
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                   stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning 

 
 

  UTLYSNING 
 

Forskningsanslag, stipendier och publiceringsbidrag mm 
 
Ansökan 
Ansökningsrutinerna har under 2020 reviderats och framgent gäller följande: 

 Ansökan kan i fortsättningen ske när som helst under året, och styrelsen behandlar vid 
sina möten fyra gånger per år endast de ansökningar som anses kompletta vid de 
bryttider som anges på hemsidan. 

 Fullständig och fysiskt undertecknad ansökningsblankett insänds till 
Brandförsäkringsverkets stiftelse, c/o Lorab Redovisning, Västertorpsvägen 135, Hus 
B, plan 3, 129 44 Hägersten.  

 Allt övrigt material inges enbart elektroniskt (i ett enda samlat pdf-dokument) till 
stiftelsen@brandverket.se enligt formulär och anvisningar på stiftelsens hemsida 
brandverket.se. 

 
Beredning och beslut 
Styrelsens ordförande bereder ansökningarna med anlitande av erforderlig expertis.  
 
Kompletta ansökningar per 31/7, 31/10, 31/1 och 31/3 behandlas vid påföljande styrelsemöte i 
senare halvan av september, december, mars och maj. 
 
Kriterier 
Området bebyggelsehistoria finns visserligen inte som akademisk disciplin, men styrelsen 
tolkar begreppet brett. Dock förbehåller sig stiftelsen att bedöma relevansen av inkomna 
ansökningar. En vägledning finns i de ämnen som avhandlats i Bebyggelsehistorisk Tidskrift. 
 
Stöd ges främst till forskning av akademisk verkshöjd inom bebyggelsehistoria i vid mening. 
Forskning som grundar sig på Brandförsäkringsverkets arkiv och/eller historia är meriterande. 
Stöd kan även ges till publikationer med särskilt syfte att sprida bebyggelsehistoriska 
forskningsresultat mm. Stipendier ges i allmänhet för mindre projekt och insatser. 
 
Erhållet stöd från stiftelsen ska alltid redovisas i publikationer eller vid projekt som erhållit 
sådant. Mottagare skall också vara beredd att redovisa sin forskning för stiftelsen vid möten, 
seminarier, symposier och liknande. 
 
Frågor och kontakt 
Ställs till styrelsens ordförande: Magnus Åkerman, magnus.akerman57@gmail.com,  
070-695 14 25 eller till stiftelsen@brandverket.se. 
 
För aktuell information om stiftelsens anslagsgivning, se alltid: www.brandverket.se!  
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Brown, Carolina, Den bekväma varda-
gen. Kvinnor kring bord på 1700-talets 
Näs. Carlssons, Stockholm 2020. Ill., 
344 sidor. isbn 978-91-89063-26-6

Tre eleganta miniatyrer målade av Niclas 
Lafrensen i början av 1770-talet formar 
utgångspunkten till konsthistoriker Caro-
lina Browns nya studie om kvinnor, be-
kvämlighet, materiell kultur och boende 
i Sverige under andra delen av 1700-talet. 
Det handlar om miniatyrer av ämbets-
mannen och politikern Carl Eric Waden-
stierna (1723–1787) och hans fruar Jaco-
bina Sophia Psilanderhielm (1723–1768) 
och Fredrica Carleson (1743–1794). I mi-
niatyrerna sitter både Psilanderhielm och 
Carleson framför ett litet, lätt och nätt 
bord, den första bredvid ett toilettebord 
och den andra bredvid ett skrivbord. La-
frensen, som i många små målningar illus-
trerade den bekväma och kosmopolitiska 
högreståndsvardagen som är Browns 
ämne i boken, avbildade Wadenstierna 
som kultiverad, förmögen och samhäl-
leligt aktiv adelsman, medan hans fruar 

avbildades som duktiga och moderiktiga 
adelsdamer – den då miniatyren måla-
des redan avlidna Psilanderhielm klädd 
i en puderkappa vid ett toilettebord och 
Carleson en penna i handen framför sin 
korrespondens vid ett skrivbord. Browns 
beskrivning av dessa eleganta porträtt 
växer ut till en analys av högreståndslivs-
stil där konsumtion av lyxvaror, litteratur 
och konster, likaså skapande av bekväma 
miljöer och kvinnliga sysslor gestaltar de 
liv som Psilanderhielm och Carleson samt 
Wadenstierna och hans två döttrar från 
första äktenskap, Sophia (1758–1830) och 
Carolina (1762–1848), levde.

Brown anknyter sin studie till den 
sedan flera decennier florerande interna-
tionella forskningen om materiell kultur 
under 1700-talet, i synnerhet forskningen 
om lyx, konsumtion och 1700-talets bild-
värld, men även till forskningen som lyft 
föremål och möbler som forskningsobjekt 
och källmaterial vid sidan av målningar, 
gravyrer eller skisser. En till inspirations-
källa har varit forskningen om hem och 
boende och betydelsen av materiell kultur 
för människornas hemkänsla, bekvämlig-
het i hemmet och i vardagen. Trots de-
taljerad presentation av tidigare forskning 
och imponerande bibliografi förblir det 
oklart hur rigoröst Brown har undersökt 
forskningsfältet, eftersom det finns några 
överraskande luckor både vad gäller ny-
aste forskning som rimligt kan förväntas 
att vara inkluderat i en bok publicerad i 
2020 och äldre, för ämnet relevant forsk-
ning. I synnerhet tänker jag här boken Du 
luxe au confort redigerad av den franske 
historikern Jean-Pierre Goubert, som 
kunde bredda historiseringen av begrep-
pet bekvämlighet ytterligare från å andra 
sidan på det sena 1600-talets och det ti-
diga 1700-talets komfort i Paris och å den 

andra sidan angloamerikansk bekvämlig-
het hundra år senare.

Boken är indelad i sex kapitel, av vilka 
fem handlar om olika bord och en hand-
lar om Carl Eric Wadenstierna, hans herr-
gård Näs i Uppland, livet på landet med 
familjen samt Wadenstiernas politiska 
verksamhet. De borden som Brown rik-
tar sin blick på är sybordet, skrivbordet, 
toalettbordet, spelbordet och kaffebor-
det, alla studerat tydligare från kvinnors 
perspektiv än från genusperspektivet även 
om av dessa bordstyper endast sybordet 
var exklusivt kvinnlig möbel. Närmast 
i analysen om och betydelsen av genus 
kommer Brown i sin analys om spelbord, 
av vilka exempelvis biljardbord var näs-
tan uteslutande använda endast av men, 
medan exempelvis både män och kvin-
nor behövde skrivbord, som skilde sig i 
form och storlek beroende på använda-
rens kön och social status. Analysen av 
enstaka möbler, i detta fall bord, fungerar 
dock och lyfter på ett belysande sätt fram 
betydelsen av föremål för vardagens prak-
tiker och funktioner, för det bekväma och 
ståndsmässiga livet, men även som status-
markörer och saker till vilka förknippades 
en bred skara känslor.

Kapitlet om Wadenstierna och Näs 
där Brown beskriver herrgårdsmiljöer, 
idealet om det lantliga livet men också 
Wadenstiernas starka politiska åsikter 
om lyx och hans deltagande i den genast 
efter tryckfrihetsförordningen 1766 upp-
flammade pamflettdebatten om överflöd 
och yppighet känns något udda bland 
annars tydligt kring borden och kvinnors 
sfär koncentrerade boken. Mitt intryck 
är att Brown inte säger allt hon kunde 
varken om Wadenstierna eller om kvin-
nor och bord som hon analyserar genom 
hans två fruar och två döttrar. Man kan 
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även fråga sig varför tebordet har inte fått 
ett eget kapitel, utan blir något hastigt 
nämnt inom kapitlen om kaffebordet. 
En annan typ av bord som jag saknade 
är för 1700-talet mycket karakteristiska 
bord som hade flera funktioner genom 
sin flexibilitet och användbarhet och 
som härstammade från oerhört skickligt 
hantverk. Det fanns exklusiva bord som 
kunde användas som spelbord, sekretär 
och byrå samtidig tack vare vändbara eller 
utvikbara bordsskivor, lådor som kunde 
låsas med en nyckel eller lönnfack och an-
dra finesser. Brown tangerar dessa mång-
sidigt användbara bord i ett par kapitel, 
men ämnet är så pass fascinerande att 
den skulle ha förtjänat en fylligare analys.

Brown använder skickligt en bred pa-
lett av källor från de miniatyrmålningar 
som Lafrensen målade av Wadenstierna 
och hans fruar till den svit av målningar 
som Pehr Hilleström realiserade i Näs. 
Där finns scener med Jacobina Sophia 
Psilanderhielm och döttrarna Sophia 
och Carolina men också interiörer som 
föreställer det kvinnliga tjänstefolkets 
vardagliga sysslor i Näs. Dessutom analy-
serar hon gravyrer, modeplanscher, spel, 
möbler (givetvis olika bord!) och andra 
föremål, planritningar, och silhuetter 
samt gamla fotografier av herrgårdsinte-
riörer. Därtill kommer alla de skriftliga 
källorna så som bouppteckningar, inven-
tarieförteckningar, brev och dagböcker, 
pressen, eller tryckta förordningar för att 
nämna blått några typer av källmaterialet 
som analyseras men som inte avbildas i 
bokens illustrationer.

Ett personindex och en separat lista 
över tryckta källor i stället för en bråkig 
litteraturlista med både tryckt källmateri-
al och forskningslitteratur skulle båda ha 
ökat bokens användbarhet avsevärt. Den 

parallella diskussionen som förs i noterna 
skulle fungerat bättre i fotnoterna än i 
slutnoterna som läsaren behöver bläddra 
fram gång på gång.

Den bekväma vardagen är likväl 
mycket behagligt läsande. Brown brilje-
rar inte med sin beläsenhet och sitt kun-
nande, utan målar med lätt hand en bild 
på svenska högreståndsliv på en herrgård 
under andra delen av 1700-talet med idé-
strömningar från när och fjärran. Bokens 
vackra form och rikliga illustrationer in-
tensifierar ytterligare läsupplevelsen.

Johanna Ilmakunnas
Professor i nordisk historia

 Åbo Akademi
johanna.ilmakunnas@abo.fi

Hermerén, Karin, Konsten att förvalta. 
Bevarandets utmaningar och möjlighe-
ter – värderingar och beslutsprocesser 
i 1900-talets Sverige rörande offentlig 
byggnadsanknuten konst. Göteborgs 
univer sitet, Acta Universitatis Gothobur-
gensis, Institutionen för kulturvård 2020, 
409 s. isbn 978-91-7963-050-8

Den statliga satsningen på offentlig 
konst i Sverige har fått ett stort genom-
slag allt sedan riksdagens beslut om den 
så kallade enprocentsregeln 1937, vilken 
innebär att en procent av kostnaderna 
vid byggande i statlig regi fördelas till 
offent lig konstnärlig gestaltning. Även 
kommuner och regioner har tillämpat 

regeln i olika former och idag återfinns 
en stor mängd offent lig konst runt om i 
Sverige. Forskningen om offentlig konst 
har såväl internationellt som i Sverige hit-
tills varit tämligen begränsad. I den mån 
svensk forskning har bedrivits på området 
har den offent liga konsten främst stude-
rats inom den konstvetenskapliga och 
arkitekturhistoriska disciplinen, men i en 
ny avhandling från Göteborgs universitet, 
Konsten att förvalta, inriktar konserva-
torn och konstvetaren Karin Hermerén 
sin forskning på hur olika beslutsproces-
ser påverkar bevarandet av byggnadsan-
knuten offentlig konst utifrån ett kultur-
miljövårdsperspektiv. 

Huvudsyftet är att belysa och skapa 
förståelse för vilka konsekvenser olika 
val och beslut inom bevarandepraxis får 
för den långsiktiga förvaltningen av bygg-
nadsanknuten offentlig konst. Därutöver 
syftar avhandlingen även till att klarlägga 
hur tillgång till kunskap och hur olika 
värderingar kan ligga till grund för hur 
offentlig konst betraktas i termer av kul-
turarv samt vilka metoder och regelverk 
som behöver utvecklas för att tillgodose 
en god förvaltning. Denna breda ingång 
är fruktbar för att illustrera såväl dynami-
ken bakom beslutsprocesser som de ut-
maningar som är förknippade med den 
långsiktiga förvaltningen av byggnads-
anknuten offentlig konst. Avhandlingen 
lyfter även på ett förtjänstfullt vis hur 
1900-talets offentliga konst fram till re-
lativt nyligen har varit lite av en ”blind 
fläck” inom den antikvariska praktiken. 
Avhandlingen hade dock vunnit något 
på att utveckla begrepp som ”bevarande-
praxis” i förhållande till hur aktörer på 
kulturmiljövårdens område, såväl offent-
liga som privata, idag arbetar samt tyd-
ligare förhålla sig till den utveckling som 
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skett de senaste åren inom kulturmiljö-
sektorn där offentlig konst i allt högre ut-
sträckning de facto ses som del av kultur-
arvet – något som ökar förutsättningarna 
för mer gynnsamma beslutsprocesser vad 
gäller bevarande och förvaltning. 

Forskningsområdet är väl valt och 
tar sin teoretiska utgångspunkt i kritiska 
kulturarvsstudier och avhandlingen intar 
därmed ett förhållningssätt som utgår 
från hur samtiden ser på och relaterar till 
det förflutna. Författaren placerar in den 
byggnadsanknutna offentliga konsten i 
den praxis som utvecklats inom kulturmil-
jösektorn och gör utifrån tre fallstudier 
en jämförande analys av beslutsproces-
ser, bland annat med avseende på tillsyn, 
vård, konservering och förvaltning, men 
för även en diskussion kring utgångs-
punkter för värdering samt befintlig lag-
stiftning på området. Hermerén gör här 
en tydlig poäng genom att konstatera att 
den byggnadsanknutna offentliga konsten 
har en svag ställning inom befintlig lag-
stiftning. 

De tre fallstudierna, Växjö domkyrka, 
Vrinnevi sjukhus i Norrköping och Lind-

ängens bostadsområde i Malmö, visar på 
ett fruktbart vis skillnaderna i beslutspro-
cesser för förvärvs- och bevarandeplaner 
för byggnadsanknuten offentlig konst 
inom Svenska kyrkan samt på regional 
och kommunal nivå över ett tidsspann 
som sträcker sig från 1950-tal fram till ti-
digt 2000-tal. Utifrån arkivhandlingar, in-
tervjuer och observationer på plats fram-
för författaren flera olika förklaringar 
till de utmaningar som förelåg vad gäller 
bevarandet av konsten i de aktuella fal-
len. Bland dessa utgör en av de viktigaste 
förklaringarna att de värderingar som låg 
bakom målen för bevarandet inte alltid 
var tillräckligt artikulerade i beslutspro-
cessen och att dessa därtill kunde ändras 
över tid, vilket ledde till målkonflikter. En 
annan förklaring som förs fram är att kul-
turmiljövården saknat tillräcklig kunskap 
om offentlig konst och att besluten kring 
bevarande därmed tenderat att bli god-
tyckliga. En ytterligare förklaring som för-
fattaren argumenterar för är att den lag-
stiftning som reglerar kulturmiljöområdet 
väldigt sällan omfattar byggnadsanknuten 
offentlig konst, vilket medför att få konst-
verk kan åtnjuta skydd. Hermerén lyfter 
även fram bevarandets möjligheter och 
understryker vikten av att i beslutsproces-
sen inhämta sakkunskap, men pekar även 
på betydelsen av en god brukarrepre-
sentation och en öppen beslutsprocess. 
Detta ökar möjligheterna till en bredare 
diskussion kring bevarande, vilket i för-
längningen kan leda till en mer långsiktig 
förvaltning av den byggnadsanknutna of-
fentliga konsten. Här skulle författaren 
än mer kunnat argumentera för att en väl 
underbyggd beslutsprocess inte endast är 
nödvändig för att kunna göra kloka prio-
riteringar kring bevarande, utan också är 

av största vikt i de fall man väljer att inte 
bevara.

Särskilt fallet med Vrinnevi sjukhus, 
uppfört 1976–1988, är ett belysande exem-
pel på hur en transparent beslutsprocess i 
kombination med en vilja att ta in exper-
tis på området ökar möjligheterna för ett 
hållbart förhållningssätt vad gäller förvalt-
ning. I samband med en ombyggnation 
vid tidigt 2000-tal togs ett konstprogram 
fram med satsningar på ny konst, men 
samtidigt utformades även en gedigen 
förvaltningsplan där även den befintliga 
byggnadsanknutna offentliga konsten in-
kluderades, något som bidrog till att en 
stabil grund lades för ett mer långsiktigt 
bevarande.

Avhandlingens resultat stärker den 
hypotes som Hermerén inledningsvis re-
dogör för, nämligen att om beslutsproces-
sen tydliggörs med avseende på priorite-
ringar, målbilder och eventuella brister 
avseende vård och skötsel finns goda för-
utsättningar för ett långsiktigt bevarande 
av byggnadsanknuten offentlig konst. Re-
sultaten medför även möjligheten att på 
bredare basis diskutera hur den byggnads-
anknutna offentliga konsten idag kan vär-
deras utifrån såväl kulturhistoriska som 
estetiska aspekter. Samtidigt finns en del 
svagheter i författarens argumentation.

Hermeréns resonemang bygger på 
fallstudier som är något daterade och 
kanske hade diskussionen om kunskaps-
luckorna inom den antikvariska praktiken 
landat annorlunda om en fallstudie som 
representerar 2010-talet inkluderats i stu-
dien. Under de senaste åren har nämli-
gen kunskapen om byggnadsanknuten 
offentlig konst som kulturarv ökat, inte 
minst genom Hermeréns och andras ti-
digare arbeten på området. Därtill finns 



bebyggelsehistorisk tidskrif 81/2021 113

 recensioner

idag en större beredskap inom kulturmil-
jösektorn att beakta offentlig konst och 
det finns flera exempel från senare år där 
konservering av verk har fått ekonomiska 
medel genom kulturmiljövården. Frågor 
kring ansvar och roller, tillsyn, lagstiftning 
samt värdering av byggnadsanknuten of-
fentlig konst har slutligen, genom några 
statliga utredningar inom politikområdet 
för gestaltad livsmiljö, också satt blixtljus 
på området vilket ökar förutsättningarna 
för en långsiktigt hållbar förvaltning. Mot 
bakgrund av denna utveckling hade det 
varit givande om författaren fört ett reso-
nemang kring den ökade samverkan som 
idag finns mellan konst- och kulturmiljö-
området i frågor som rör bevarande av 
byggnadsanknuten offentlig konst. 

En annan viktig aspekt som har re-
levans i sammanhanget, men som inte 
behandlas, är frågan om professionernas 
utveckling med avseende på den antikva-
riska praktiken. I den äldre antikvariska 
praktiken inkluderades konsten i en his-
torisk byggnad med samma självklarhet 
som exempelvis fornlämningar och mo-
nument, men från mitten av 1900-talet 
kom konsten och konstområdet i allt hö-
gre utsträckning att utvecklas inom aka-
demin samt inom museiområdet medan 
kulturmiljöområdet främst kom att inrik-
tas mot arkeologi och bebyggelsehistoria. 
Detta är en viktig delförklaring till varför 
den antikvariska praktiken har stått inför 
utmaningar att förhålla sig till 1900-talets 
och mer samtida offentlig konst. En dis-
kussion utifrån ett professionsperspektiv 
hade därför varit fruktbart då det bidragit 
till en mer nyanserad bild av frågan uti-
från bevarandepraxis. 

Genom Hermeréns avhandling får vi 
en god insikt i bevarandets utmaningar 

och möjligheter. Den kan därmed ge 
god vägledning i hur byggnadsanknuten 
offentlig konst bättre kan förvaltas för 
framtiden.

Cathrine Mellander Backman
Fil. dr, utredare vid Riksantikvarieämbetet

cathrine.mellander.backman@raa.se

Wienberg, Jes, Heritopia – World Herita-
ge and modernity. Lund University Press 
2021, 323 sidor. isbn 978-91-984699-3-6

Kulturarv – heritage – är ett begrepp som 
används allt oftare i såväl media som aka-
demiska och politiska sammanhang, och 
vars betydelse blir alltmer komplext. Det 
är en svår uppgift Jes Wienberg tar sig 
an när han försöker förstå och förklara 
kulturarv. Anslaget är brett, men det är 
det välkända världsarvet Abu Simbel som 
blir utgångspunkten i en berättelse som 
cirklar kring begrepp som modernitet, 
mening, det förgångna och framtiden. 
Förutom Abu Simbel och ett stort antal 
filosofer och vetenskapshistoriker så dy-
ker Sisyfos upp här och var genom hela 
boken. Är det förgångna en börda, likt 
stenen Sisyfos rullar uppför berget? Wien-
berg föreslår att Sisyfos svar på varför 
han fortsätter rulla upp stenen, trots att 
den rullar nerför så fort den nått toppen, 

också kan vara svaret på varför kulturarv 
är viktigt. Men Sisyfos kan svara fel, eller 
ljuga eller helt enkelt ha glömt bort var-
för han håller på. Är det över huvud taget 
meningsfullt att fråga honom? Hur som 
helst, vi kommer aldrig att få höra Sisyfos 
svar, så därför bestämmer sig Wienberg 
för att ändå ge sig i kast med att under-
söka saken på egen hand, till viss del med 
hjälp av myten om Sisyfos och dess olika 
ingredienser – stenen, döden, hjälten, an-
strängningen, meningsfullheten/menings-
lösheten, (åter)användningen etc. – som 
metaforer för historia, minne och kultur-
arv.

Bokens huvudsakliga syfte är att förstå 
och förklara kulturarv. För att kunna göra 
det måste vissa till synes motsägelsefulla 
perspektiv förenas. Därför blir ytterligare 
ett syfte att överbrygga diverse gränser, 
främst den mellan de två kulturerna inom 
kulturarvsfältet, vilka författaren definie-
rar som den kanoniska respektive den 
kritiska. Andra gränser är de mellan mo-
dernitet/postmodernitet, generellt/uni-
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versellt, lokalt/globalt, samt nationellt/
internationellt. Blicken är en arkeologs 
även om författaren utgår från hela hu-
maniorafältet och dess akademiska dis-
cipliner. I sitt sökande efter meningen 
med det förgångna tar Wienberg ett om-
fångsrikt grepp om historia, minne och 
kulturarv, utgångspunkter som i hans per-
sonliga fall representeras av tre specifika 
händelser: mötet med Tollundmannen, 
den mångfald av museer som växt fram 
i Skandinavien, samt sprängningen av 
buddhastatyerna i Bamiyan. I inlednings-
kapitlet bestämmer sig dock författaren 
för att göra en begränsning och väljer att 
fokusera på kulturarvsbegreppet. Men ef-
tersom det är svårt att skilja det ena från 
det andra när det gäller det förgångna så 
slutar det ändå med att ’history, memory 
and heritage’ som en övergripande kate-
gori är det som Wienberg återkommer 
till. Och för att koka ner det till något 
som går att tänka kring och förstå rent 
konkret så används världsarv, och då spe-
cifikt Abu Simbel som återkommande ex-
empel boken igenom.

I bokens första kapitel identifierar 
Wienberg sju paradoxer, vilka utgör den 
röda tråden genom boken. Paradoxerna 
spänner över hela kulturarvsfältet och in-
kluderar frågor som till exempel hur kul-
turarv påverkar och påverkas av, samt är 
en följd av eller leder till, modernitet och 
postmodernitet, hur urval och definitio-
ner görs och av vem, hur olika sorters hot 
blir motiv för bevarande och samtidigt 
hur kulturarv kan utgöra hot. De ultimata 
frågorna är varför det förgångna är vik-
tigt och varför vi idag fascineras så av det, 
och ifall det överhuvudtaget är möjligt att 
bevara det förgångna och vad det i så fall 
är vi bevarar och varför. Dessa är stora 
frågor. 

Kapitlen 2–4 är av mer konceptuell ka-
raktär. Genom att referera till och hämta 
inspiration från andra fält inom huma-
niora, då framförallt filosofi och veten-
skapshistoria, resonerar författaren kring 
meningen med historia, minne och kul-
turarv. Lämningarna från det förgångna 
måste ha ett värde för att de ska sparas 
och bevaras. Det är den vedertagna ut-
gångspunkten för dagens kulturvård och 
kulturarvsforskning. Men det räcker inte. 
Det måste finnas motiv till bevarandet, ett 
berättigande, och kulturarvet måste på 
något sätt kunna användas. Som grund-
läggande perspektiv föreslår Wienberg 
(inspirerad av Platon) triaden sanning, 
skönhet och godhet att använda som 
verktyg att tänka med. Triader i sig är 
tacksamma som strukturer att tänka med, 
konstaterar Wienberg, och beskriver även 
Nietzsches klassiska triad som används 
för att förstå hur historia används: den 
monumentala, den antikvariska och den 
kritiska, samt ytterligare triader, formu-
lerade av till exempel Kant, Kierkegaard, 
Habermas, Rüsen m. fl. för att förstå 
olika kunskapssfärer, värden och historia. 
Wienberg skiftar sedan fokus och tar upp 
mer praktiska implikationer. Hur ges me-
ning åt historia, minne och kulturarv? I 
kapitel 3 får vi följa olika slags bruk och 
missbruk av kulturarv och hur kulturarv 
hänger ihop med större samhällsfrågor, 
nationalism, religion och varför vi skapar 
monument. Och vad är egentligen ’herita-
ge industry’? Wienberg vrider och vänder 
på den vanliga förklaringen att intresset 
för historia, minne och kulturarv ökar i 
tider av kris. Att det är ett uttryck för nos-
talgi. Var det ökade intresset för kulturarv 
verkligen ett svar på modernitetens tillba-
kagång, en följd av eller en reaktion mot 
postmoderniteten? Frågorna är fler än 

svaren, men slutligen landar Wienberg i 
förklaringen att vi använder kulturarv för 
att skapa mening, att det som finns kvar 
av det förgångna och samtida behov leder 
till att något nytt skapas. Allt det här har 
med uppfattningen av tid att göra, vilket 
kapitel 4 tar avstamp i. Wienberg disku-
terar bland annat ifall begreppet tid över 
huvud taget existerar och hur det hänger 
ihop med förändring, förfall, varaktighet 
och med själva moderniteten.

I kapitel 5 fördjupar sig Wienberg i 
uppdelningen mellan praktiken/kultur-
vården å ena sidan och teorin/kultur-
arvsforskningen å den andra, vilka han 
benämner kulturarvets kanoniska respek-
tive kritiska kultur. Diskussionen går från 
begreppens etymologi till hur respektive 
kultur relaterar till värde och autenticitet, 
förstörelse och bevarande, samt moder-
nitet och samtid. Kapitel 6 fokuserar på 
världsarv, såväl världsarvsidén och dess 
historia som hur konventionen fungerar i 
praktiken och hur världsarv har utvecklats 
till turistdestinationer. I det avslutande 
kapitlet återkommer Wienberg till sina 
inledande paradoxer, bemöter och besva-
rar dem var och en i omvänd ordning, 
och knyter på så vis samman bokens röda 
tråd. Ihopknytandet blir också ett ’utveck-
lande’, där målet att sudda ut gränserna 
mellan tidigare identifierade dikotomier 
resulterar i uppslaget heritopia. Kulturarv 
(Heritage) och Utopi (Utopia) smälter 
samman till en framtid som inte bygger 
på vare sig historie-nostalgi eller idéerna 
om att kulturarv är problematiskt, att allt 
kan vara kulturarv och att det finns över-
allt, utan snarare, med hjälp av kunskapen 
om det förgångna och hur det används 
idag genom till exempel världsarv, blir till 
något helt nytt och positivt utopiskt.

Med sin resonerande ton och sitt 
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breda anslag, från fördjupningar i detal-
jer kring ord och begrepp till existentiella 
frågor om meningen med det förgånga, 
historia, minne och kulturarv och hur 
vi skapar denna mening i samtiden, är 
boken rik för den läsare som vill göra 
kulturarvsfilosofins grand tour, men för 
den pragmatiska och lösningsorienterade 
kulturvårdaren är den inte nödvändig läs-
ning. Även om Jes Wienberg i slutet av sin 
bok, i hoppfull och positiv anda, konsta-
terar att bevarandet av kulturarv inte är 
ett sisyfosarbete – att det är både möjligt 
och meningsfullt – så är det kanske ändå 
så att stenen är själva meningen med 
histo ria, minne och kulturarv: ibland är 
det meningsfullt och ibland inte, stenen 
kommer alltid att rulla ner och rullas upp 
igen till toppen av berget.

Anna Karlström
Lektor i kulturvård

Konstvetenskapliga institutionen 
Uppsala universitet

anna.karlstrom@konstvet.uu.se

Nilsson, Micael, Från barnrikehus till 
sociala hyreskontrakt: Den selektiva bo-
stadspolitikens ursprung och förändring 
1933–1994. Nordic Academic Press 2021, 
243 sidor. isbn 978-91-889-0998-5.

Det är en gammal sanning att den svens-
ka bostadspolitiken, framför allt efter an-
dra världskriget, inriktades mot generella 
lösningar där selektiva system likt social 
housing inte skulle användas. Men det 
är också en gammal sanning att gamla 
sanningar inte alltid klarar en noggrann 
granskning. En sådan granskning har his-
torikern Micael Nilsson gjort, och han 
har funnit att de selektiva inslagen har 
spelat en viktigare roll än vad som ofta 
har nämnts i historieskrivningen.

Nilssons uttalade syfte med studien är 
att belysa hur bostadspolitiken har utfor-
mats när det gäller de ekonomiskt sämre 
ställda hushållens efterfrågan och behov. 
De mer övergripande frågeställningarna 
gäller hur den selektiva bostadspolitiken 
har varit utformad, varför nya bostadsbi-
dragssystem vid olika tillfällen har införts 
och hur man har tänkt sig kommunernas 
roll i bostadsförsörjningen samt vilka 
faktiska utfall detta har fått. Ansvarsför-
delningen mellan stat och kommun är ett 
återkommande tema i hela boken liksom 
Titmuss begreppspar selektiv och gene-
rell socialpolitik. Nilsson argumenterar 
övertygande för att historikern bör skri-
va historia ”framlänges”, en ansats som 
märks i boken. 

Genomgången av tidigare forskning 
lyfter fram några av de mest centrala 
verken när det gäller historisk forskning 
kring bostadspolitiken. Samtidigt saknar 
jag några av de avhandlingar och andra 

verk som skrevs för ett par decennier se-
dan, exempelvis Ulla Ekström von Essens 
”Folkhemmets kommun” från 2003. Även 
om intresset för bostadspolitisk historia 
tycks vara ganska svalt bland historiker 
idag så har det definitivt varit hetare. Nå-
got mer av internationell forskning hade 
nog även det kunnat vara intressant att 
lyfta fram, inte minst för att sätta in de 
selektiva lösningarna i en internationell 
kontext. Här finns det inte minst en hel 
del komparativa verk där Sverige jäm-
förs, exempelvis Alexander Davidsons A 
Home of One’s Own från 1994.

Källmaterialet som Nilssons studie vi-
lar på är främst statens offentliga utred-
ningar, andra myndighetsutredningar 
samt riksdagstryck. Även dagstidningsma-
terial har använts, då särskilt det som är 
tillgängligt genom Kungliga bibliotekets 
digitaliserade samlingar. Materialet är i 
högsta grad relevant, men jag hade gärna 
sett en kort diskussion om vilka resultat 
annat material hade kunnat ge samt even-
tuella nackdelar med att använda det digi-
tala utbudet av dagstidningar.
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Nilsson delar upp sin undersökning i 
tre faser, som var och en representerar 
olika varianter av selektiva inslag i bo-
stadspolitiken. Den första fasen varade 
enligt Nilsson från 1935 till 1953. Under 
den här perioden växte en social bostads-
sektor fram och konsoliderades. Även om 
barnrikehusstödet avskaffades tidigare 
menar Nilsson dock att det inte var förrän 
1953, då det så kallade trekronorsbidraget 
avskaffades, som den sociala bostadssek-
torn ordentligt avskaffades. Barnrikehu-
sen hade tillkommit då barnrika familjer 
hade dubbla problem, dels höga utgifter 
och dels risk att bli bortvalda av hyresvär-
dar som ogillade för många barn i sina 
fastigheter. Bostadssociala utredningen, 
där bland andra Gunnar Myrdal ingick, 
pekade på de problem som en sjunkande 
nativitet kunde innebära för landet på 
sikt. De barnrikehus som uppfördes var 
kritiserade då de ansågs innebära en sorts 
stigmatisering som man hade försökt 
undvika, detta särskilt då kommunerna 
tenderade att bygga koncentrerade ”barn-
rikekvarter” vilket inte hade varit avsikten. 

Från 1948 ersattes familjebidraget av 
familjebostadsbidraget, som även innefat-
tade tvåbarnsfamiljer och som framför 
allt var inkomstbaserat. Bidraget skulle 
bestå av både en procentuell del med 
tio procents avdrag och ett fast bidrag 
på tre kronor per kvadratmeter. Nilsson 
påpekar att systemet hade generella drag 
men trots detta framför allt blev en mer 
selektiv än universell lösning. Detta gäller 
inte minst då bidragen var kopplade till 
det allmännyttiga bestånd som också åt-
njöt stöd till bostadsproduktionen. Kom-
munerna prövade själva vilka hushåll som 
skulle åtnjuta stödet, då statligt fastställda 
inkomststreck saknades. Nilsson påpekar 
att trekronorsbidraget tidigare har varit 

förbisett av forskningen men att det, även 
om det relativt snabbt försvann, är intres-
sant att studera för att förstå den dåtida 
bostads- och välfärdspolitiken. 

Den andra fasen, enligt Nilssons indel-
ning mellan 1954 och 1988, delas av ho-
nom i sin tur in i två perioder, en period 
från 1954 till 1968 och en från 1969 till 
1986. I den första perioden fanns visser-
ligen det statliga familjebostadsbidraget 
exklusive trekronorsbidraget, men det 
pekades flera gånger ut som otillräckligt. 
Det fanns dock en strävan att skilja bo-
stads- och socialpolitik åt. Kommunerna, 
som successivt hade getts en allt viktigare 
roll för bostadsförsörjningen, även om 
det bostadsförsörjningsansvar inför 1947 
års bostadsförsörjningslag som hade fö-
reslagits inte infördes. Nilsson framhåller 
Stockholm som en kommun som införde 
egna kommunala och behovsprövade bo-
stadsbidrag men menar att Stockholm 
här var ett undantag.

Det sena 1960-talet och tidiga 1970-ta-
let karakteriserades av bostadsbyggande 
men även av stigande bostadskostnader 
för särskilt de som bodde i nyproduktion, 
och även om ett nytt statskommunalt bo-
stadstillägg hade införts 1969 fick ändå 
socialtjänsten bistå många barnfamiljer 
med höga boendekostnader. Återigen 
handlade frågan om hur man skulle se 
till att de mest behövande på riktigt blev 
hjälpta av insatserna. Även om man hade 
kunnat åstadkomma en hög byggnations-
takt så hade man inte kunnat åstadkom-
ma likvärdighet mellan hyror i gamla och 
nya fastigheter. 

Socialbidragskostnaderna var kännba-
ra för kommunerna i början av 1980-talet, 
och ett nytt synsätt där större krav på in-
dividen och högre prövningskrav ställdes. 
Nilsson ser detta som en återgång till en 

mer residual välfärdslogik och som ett 
brott mot den universella modellen. Hans 
sista fas, från 1989 till 1994, kännetecknas 
också av en utveckling där socialtjänsten 
i allt högre grad fick hjälpa enskilda som 
hade svårt att ordna bostad själva med så 
kallade ”sociala hyreskontrakt”. Här ser 
Nilsson en cirkel slutas och en återgång 
till den selektiva bostadspolitik som hela 
tiden hade funnits med.

Allt taget är det här en viktig bok, som 
den som har något som helst intresse för 
bostads- och välfärdspolitisk historia inte 
kommer runt. Om jag saknar något så är 
det kanske lite mer av en kontextuell in-
ramning av studien. Nilsson hade kunnat 
ha med något mer av dels ett internatio-
nellt perspektiv och dels något mer fokus 
på de aktörer, bland andra näringslivets, 
fastighetsägarnas, bostadskooperationens, 
 hyresgästernas och de fackligas organi-
sationer, vars agerande och inflytande 
i högsta grad var med och formade de 
bostadspolitiska besluten. Men samtidigt 
är det en bedrift att genomföra en så pass 
stringent och avgränsad studie som Nils-
son faktiskt har gjort, och även att lyckas 
hålla sig så pass kort trots den långa tids-
period som faktiskt avhandlas. 

Hannes Rolf
Postdoktor vid Institutet för Bostads- 

och Urbanforskning, IBF, 
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Nyström, Maria, Managing Ecclesiastical 
Heritage. Transformation of Discourses, 
Roles and Policy in Sweden. Gothenburg 
Studies in Conservation 50, Göteborgs 
universitet, Göteborg 2021. 230 sidor. 
isbn 978-91-7963-066-9

I april 2021 disputerade Maria Nyström 
på avhandlingen Managing Ecclesiastical 
Heritage. Transformation of Discourses, 
Roles and Policy in Sweden vid Institutio-
nen för kulturvård, Göteborgs universitet. 
Avhandlingen är skriven på korrekt och 
ledig engelska med en kort sammanfatt-
ning på svenska. Engelskan gör att boken 
kan fungera som en utmärkt introduktion 
och analys av både svensk och interna-
tionell kulturmiljövård både i Sverige och 
utomlands.

Som titeln anger undersöker förfat-
taren hur relationerna mellan Svenska 
kyrkan och staten förändrats under de 
tjugo år som gått sedan kyrkan år 2000 
skildes från staten. Ansvaret för kyrko-
byggnaderna delas ju dock fortfarande 
mellan Svenska kyrkan och staten på så-
väl central som regional och lokal nivå. 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna 
svarar för tillämpningen av Kulturmiljö-
lagen genom sina antikvarier, som har ut-
bildning inom historie- och museiämnen. 
Svenska kyrkan har efter år 2000 tillsatt 
stiftsantikvarier i varje län med liknande 
utbildning som länsantikvarierna för att 
stärka kompetensen inom det för kyrkan 
nya kunskapsområdet.

Med den tilltagande sekulariseringen 
som präglat de senaste decennierna i hela 
Europa har följt minskande resurser och 
minskad användning av kyrkorna, sär-
skilt märkbar i glesbygder. Risken ökar 

för att kyrkor blir övertaliga och hotas 
av nedläggning, ändrad användning eller 
rent av rivning. För att möta dessa hot 
har en bredare syn på kyrkornas kulturhi-
storiska värden växt fram. Det framhålls 
att allmänheten, de som inte hör till ex-
pertisen men har en lokal anknytning till 
kyrkobyggnaden, kan och bör medverka i 
projekt kring den egna kyrkan. Sekulära 
idéer kan med fördel samsas med de reli-
giösa för att belysa den egna kyrkans och 
bygdens historia, men även nutida och 
framtida aspekter.

Den så kallade Farokonventionen 2005 
var betydelsefull för att sprida denna stra-
tegi i Europa. Maria Nyström redogör in-
siktsfullt för utvecklingen dels genom en 
grundlig litteraturgenomgång, dels genom 
ett tjugotal intervjuer med representanter 
för kulturmiljövården och för Svenska kyr-
kan på olika nivåer. Genom två fallstudier 
exemplifierar hon hur den nya synen till-
lämpas i nutid. 

För den som arbetat inom kulturmiljö-
vården i Sverige under åren kring och efter 
år 2000 känns Maria Nyströms skildring 
välbekant. Man kan dock sakna begrep-
pet ”Agenda kulturarv”, som inte nämns 
i avhandlingen. Agenda kulturarv stod i 
svensk kontext för det nya synsättet, som 
inte alltid mottogs med entusiasm bland 
antikvarierna. Debatten som fördes finns 
att begrunda t.ex. i Fornvännen 2005:1. 
I botten låg förmodligen en oro för att 
antikvariernas expertroll minskade och 
att definitioner av ”kulturhistoriskt värde” 
i Kulturmiljölagen och i myndighetspraxis 
blev ifrågasatta. Genom generationsskif-
ten har denna skepsis gradvis minskat 
och övergått i en mer positiv inställning.

Institutionen för kulturvård i Göteborg 
har sedan länge studerat dessa frågor, 
som resulterat i talrika skrifter, bland an-

nat Alla dessa kyrkor. Kulturvård, religi-
on och politik (2017). Åtta artiklar i denna 
antologi finns med i Maria Nyströms för-
teckning på tryckta källor. Förteckningen 
upptar övervägande texter tryckta efter 
2010. Att avhandlingen behandlar nutida 
fenomen speglas även i valet av fallstudier: 
ett projekt kring Hamra kyrka i Hälsing-
land och projektet Domkyrkoberget med 
Strängnäs domkyrka. 

Hamra kyrka, en nygotisk träkyrka 
byggd 1872 i en glesbygdsförsamling nära 
Ljusdal blev centrum för ett projekt som 
i samarbete med Hälsinglands museum 
och flera andra sekulära och kyrkliga part-
ner pågick 2016–20. Syftet var att med 
olika aktiviteter i kyrkan lyfta fram byg-
dens historia och nutida frågor genom 
seminarier, utställningar och workshops. 
Miljön och naturen betonades liksom kul-
turhistoriska värden, med målet att locka 
turister och besökare till trakten och mot-
verka avfolkningen.

Den andra fallstudien, Domkyrkober-
get och Strängnäs domkyrka, gäller ett 
projekt som efter förberedande studier 
startade 2017 med domkyrkoförsamling-
ens ledning som initiativtagare och dri-
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Tollin, Clas Sveriges kartor och lantmä-
tare 1628 till 1680: Från idé till tolvtusen 
kartor. Handlingar, Antikvariska serien 
58. Skrifter utgivna av Riksarkivet 43. 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi-
tets Akademien och Riksarkivet. 463 si-
dor. isbn 978-91-88763-24-2

Boken Sveriges kartor och lantmätare 
1628 till 1680: Från idé till tolvtusen kar-
tor har sin grund i projektet ”Nationalut-
gåvan av de äldre geometriska kartorna” 
som pågick mellan 2001 och 2010. Pro-
jektet genomfördes på Riksarkivet, på 
uppdrag av Kungl. Vitterhetsakademien. 
Syftet var att göra innehållet i de äldre 
geometriska kartorna mer lättillgängligt 
för forskare och allmänhet. Såväl databa-
sen GEORG som högupplösta kartbilder 
och transkriberade karttexter finns tack 
vare projektet idag tillgängliga via Riks-
arkivets hemsida. Och sedan sommaren 
2021 finns alltså även Clas Tollins prakt-
fulla bok, där ett syfte är att försöka för-
stå det dåtida kartprojektet.

Volymen omfattar totalt 463 sidor för-
delade på åtta kapitel, en kortare inled-

ning medräknad. I det inledande kapitlet 
görs en första presentation av den världs-
unika satsning som mellan åren 1630 och 
1655 ledde till att tiotusentals kartor upp-
rättades över byar runtom i hela det dåva-
rande Sverige. Författaren konstaterar att 
det tidigare inte har gjorts någon samlad 
beskrivning av hur det storslagna kartpro-
jektet genomfördes i praktiken och att 
frågan om syftet bakom 1600-talets karte-
ringar inte har besvarats på något överty-
gande sätt i tidigare forskning. 

”Vem eller vilka var drivande? Varför 
ser kartorna ut som de gör? Vem bestäm-
de hur och när avmätningarna skulle ske 
och i vilken ordning landsdelarnas bebyg-
gelse skulle karteras?” undrar författaren 
och konstaterar att även frågan om var-
för landskapets innehåll över huvud taget 
skulle redovisas på just storskaliga kartor 
behöver behandlats på ett mer uttöm-
mande sätt. 

I kapitlet ”Bakgrund och förebilder” 
är det, precis som titeln antyder, äldre 
kartor och förebilder, framför allt i norra 
Europa, som tas upp. Tidigare sätt att 
mäta upp och värdera mark utan att upp-
rätta kartor berörs här liksom de äldre 
inhemska kartorna. Bland dessa nämns 
Rasmus Ludvigssons schematiska kartor 
över sjöar och åar med fisken och kvarn-
ställen utmärkta. Ludvigsson var under 
flera år kanslisekreterare åt Gustav Vasa 
och kartorna från 1550-talets slut visar på 
att ett geografiskt tankesätt fanns repre-
senterat i kammaren redan under denna 
tid. 

Från tidigt 1600-tal, årtiondena innan 
den systematiska karteringen inleddes, 
finns en rad olika exempel på kartor av 
olika kvalitet och utförande. Flera har 
tillkommit i olika rättsliga sammanhang 

vande kraft. Det startade med en arkitekt-
tävling som lockade 97 bidrag, varav fem 
valdes ut att gå vidare med en bearbetad 
version. Under 2020 utsågs en vinnare 
vars förslag avses genomföras.

Tävlingens program gällde att stärka 
domkyrkans roll som centrum för för-
samling och stift och som en medelpunkt 
för hela staden, genom att på Domkyrko-
berget i domkyrkans närhet skapa minst 
en ny byggnad för både kyrkliga och se-
kulära verksamheter och förbättra möj-
ligheterna i domkyrkan för samvaro och 
parallellt pågående arrangemang, kurser, 
musik mm. Domkyrkans höga ålder och 
välbevarade inre innebar helt andra pro-
blem än Hamra kyrka, och tveksamheten 
hos antikvariska tjänstemän växte under 
projektets gång. Från projektets sida räk-
nades kommande förändringar i domkyr-
kan och dess nära omgivning som led i 
en ständigt pågående process av samma 
dignitet som de som format kyrkan från 
medeltiden och framåt. Från antikvariskt 
håll hävdades att det kulturhistoriska vär-
det i en märkesbyggnad som domkyrkan 
inte skulle tåla större tillägg och föränd-
ringar.

Maria Nyströms omfattande genom-
gång av hur värderingar och roller inom 
det vida kulturarvsfältet har skiftat över 
tid har stort intresse framför allt inom 
branschen, både som introduktion och 
som diskussionsunderlag för erfarna och 
nyblivna antikvarier på olika nivåer inom 
staten och Svenska kyrkan. Hon refererar 
motstridiga inställningar initierat och ob-
jektivt. Det måste betraktas som en verk-
lig bedrift att så ingående och klarsynt 
analysera de ganska komplicerade idé-
strömningarna under senare år. Avhand-
lingen kommer säkerligen att nå en stor 

professionell läsekrets, men också väcka 
intresse hos lekmän med anknytning till 
kyrkomiljöer som står inför förändringar.    

Ingrid Sjöström
Docent i konstvetenskap

ingrid.c.sjostrom@gmail.com



bebyggelsehistorisk tidskrif 81/2021 119

 recensioner

men det finns bland annat också exempel 
på tidiga stadskartor. 

Clas Tollin konstaterar att det i bör-
jan av 1600-talet fanns flera faktorer som 
samverkade och som kan ses som en 
förutsättning för 1630-talets kartprojekt. 
Det fanns ett etablerat rumsligt abstrakt 
tänkande, inmätningstekniker som hade 
utvecklats i militära sammanhang och en 
vilja från stormaktstidens styrande att få 
en standardiserad överblick över de till-
gångar som skulle kunna mobiliseras. 

Tre av bokens kapitel behandlar kar-
tornas tillkomst och praktiken bakom kar-
teringarna. Det första av dessa är ”Den 
geometriska kartläggningen”. Här be-
skrivs karteringarna på organisations- och 
individnivå. De kungliga instruktionerna 
1628 till den då nyutnämnde generalma-
tematikern Anders Bure blev det kon-
kreta startskottet för karteringsprojektet. 
I kapit let diskuteras vilka olika personer 
som kan ha varit inblandade i att utforma 
instruktionerna. En av dessa kan ha varit 
Bure själv, med lång erfarenhet inom fäl-
tet. I instruktionerna lades stor tonvikt på 
företeelser som var betydelsefulla militärt 
eller ekonomiskt. Vikten av att kartera så-
dant som rörde befästningar, sjöfart och 
bergsbruk betonades medan karteringen 
av byar och gårdar snarare nämndes i för-
bifarten. 

Tollin beskriver i detalj hur kartering-
arna gick till, från utbildningen av lant-
mätare och tilldelning av distrikt till kar-
tering och renritning – renovation. Han 
berör också lantmätarnas bakgrund, soci-
ala ställning och roll i de områden som 
de verkade i. Karteringarna utfördes av 
ett arbetslag som förutom lantmätaren 
omfattade en askultant och minst en lär-
pojke. Arbetet pågick vår, sommar och 

höst, ofta in i november. Det tog vanligen 
två eller tre arbetsdagar att avmäta en by.

I kapitlet ”Karteringens rumsliga och 
kronologiska förlopp efter lantmätare 
och landskap” behandlas förloppet fram 
till 1655. Här beskrivs när och i vilken om-
fattning olika områden karterades, samt 
i vilken ordning det skedde. Varje region 
presenteras och de olika typerna av kar-
tor som upprättades inom dessa presen-
teras. Här tas både ”kronans systematiska 
avmätningar”, de storskaliga avmätning-
arna, och specialkarteringar som exem-
pelvis tematiska karteringar eller kartor 
i enskilda kartsamlingar kartor beställda 
av privatpersoner, geografiska kartor och 
stadskartor upp. I kapitlet ”Övergångsti-
den 1660–1670-talen” presenteras den för-
ändrade kartproduktionen under denna 
period, med en lägre takt och framställ-
ningen av andra typer av kartor.

Två av kapitlen, ”Kartornas innehåll, 
symboler och manér” samt ”Kartorna 
och verkligheten” fokuserar till skillnad 
från de nyss nämnda främst på kartorna 
i sig. I det förstnämnda kapitlet görs en 
noggrann genomgång av deras utform-
ning och beståndsdelar. Allt från skalor, 
kompassrosor och hussymboler till inram-
ning och papperskvalitet tas upp här. I ka-
pitlet ges också exempel på vilken typ av 
uppgifter som finns med eller saknas på 
kartorna. Utmarken karterades exempel-
vis normalt inte, däremot innehåller kar-
torna oftast en beskrivning av de nyttig-
heter som fanns här. Eventuell tillgång till 
fiske nämns regelmässigt och fasta fisken 
är ofta utmärkta, liksom kvarnar. 

I det senare kapitlet är det kartorna 
som källmaterial som lyfts fram. Vilka 
källkritiska aspekter behöver beaktas av 
den som vill använda dem? Hur korrekt 

återgivna är exempelvis de karterade by-
arna och vilka förändringar kan ha upp-
kommit vid renritningen? Författaren 
jämför byar som karterats mer än en gång 
för att kunna diskutera tillförlitligheten i 
de färdiga akterna. Jämförelser görs även 
mellan konceptkartor, där sådana finns 
bevarade, och kartor där mer än en re-
novering, renritning, gjorts. Konceptkar-
torna, originalen, innehåller ofta mer 
utförlig information och här förekommer 
bland annat att ödehemman finns med 
som sedan inte ritats ut på renovationen. 
Tollin konstaterar att det finns en del 
felaktigheter, framför allt i de tidigaste 
kartorna, som troligen berodde mer på 
tidsbrist än på undermålig mätteknik. 
Noggrannheten ökade under 1640-talet. 

Bokens avslutande kapitel utgörs av 
en sammanfattande diskussion. Här kon-
staterar författaren inledningsvis att det i 
boken dittills främst varit frågan om var 
och när de tidiga geometriska avmätning-
arna gjordes och hur det gick till som 
varit i blickfånget, medan frågorna kring 
varför projektet alls kom till stånd, och 
varför det skede just i Sverige, berörts i 
mindre grad. Han påpekar att det av de 
kungliga direktiven inte framgår direkt 
vad och vilka som drev på besluten men 
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lyfter fram tre grupper av betydelsefulla 
aktörer som framträder både i handling-
arna i Kammararkivet och i kartmaterialet 
i sig. Den första gruppen är lantmätarna, 
den andra Kammarkollegiet. Den tredje 
aktö ren är den nya statliga organisatio-
nen med landshövdingar. Efter länsrefor-
men 1634–35 kom lantmätarna att knytas 
direkt till de nyinrättade länen och lands-
hövdingarna. Det var dock fortfarande 
kammarkollegiet som utsåg ansvariga 
lantmätare i varje län. Tollin menar att 
både beställarens, Kammarkollegiets, in-
struktioner, de olika landshövdingarnas 
inställning och lantmätarnas personliga 
intressen och preferenser kom att styra 
kartornas detaljutformning och innehåll. 

I tidigare forskning har karteringarna 
ofta setts mot en kameral bakgrund. Ett 
annat motiv som lyfts fram har varit en 
önskan från rikets ledning att skapa en 
överblick över landets tillgångar. Mot 
bakgrund av kartmaterialet och handling-
arna i Kammarkollegiet som rör projektet 
stämmer Tollin in i att ett motiv var att de 
styrande skulle kunna få en snabb över-
blick över landskapens resurser. Det är 
något oklart hur de geometriska kartorna 
i praktiken användes av rådet, regeringen 
och kammarens tjänstemän. Att de an-
vändes framgår av klagomålen på oord-
ningen i arkivet, där kartor tagits fram 
och inte lagts tillbaks på rätt plats. Det 
kamerala motivet är han mer tveksam till. 
Ekonomiska intressen fanns tydligt med 
i bilden men det var inte, påpekar han, 
fråga om någon ny skattläggning. 

Boken är genomgående rikligt illus-
trerad, framför allt med exempel från de 
kartor som nämns i texten. Mest effektivt 
används de här illustrationerna i de kapi-
tel som berör kartorna i sig. Vi får också 
se porträtt av lantmätare och bilder på 

den mätutrustning som gjorde det möjligt 
att framställa de tiotusentals kartor som 
idag finns bevarade från tiden. Bland illu-
strationerna märks också nygjorda kartor 
som bland annat utvisar hur olika lantmä-
tare flyttat sig mellan byarna och hur stor 
andel av landet som karterats vid olika 
tidpunkter. 

Clas Tollins välskrivna och mycket 
innehållsrika bok ger en både djup och 
bred inblick i 1600-talskartornas tillkomst 
och en högst användbar presentation av 
kartmaterialet i sig. Ett exempel är den 
detaljerade granskningen av kartornas 
innehåll och tillförlitlighet på olika punk-
ter, som ger läsaren nya möjligheter att 
förstå och använda kartmaterialet. Även 
den ökade förståelse av kartornas till-
komst som boken ger kan bidra till en 
mer nyanserad och källkritisk användning 
av materialet.

Som författaren själv påpekar är det 
inte främst i tidigare forskning han söker 
svar på de frågor han inledningsvis stäl-
ler, utan i kartmaterialet i sig och i de av 
Kammarkollegiets handlingar som berör 
kartprojektet. Det här ger, vilket resulta-
tet visar, ett mer än tillräckligt underlag 
för att skriva en bok om ämnet. Däremot 
skulle kanske just tidigare forskning, och 
forskning inom angränsande fält, sanno-
likt kunna bidra till att ytterligare sätta in 
kartprojektet i ett samtida sammanhang. 
Möjligen är det också en högre grad av 
utnyttjande av andras forsk ningsresultat, 
eventuellt i kombination med andra käll-
material än de som använts här, som skul-
le krävas för att föra diskussionen kring 
kartornas tillkomst steget längre.

I inledningen lyfter författaren fram 
kartornas stora betydelse för en lång rad 
olika nutida discipliner. Som företrädare 
för en av dessa, arkeologin, kan jag be-

kräfta hur betydelsefullt kartmaterialet är 
och har varit, såväl inom uppdragsarkeo-
login som inom universitetsvärlden och 
kulturmiljövården. Det projekt som den 
aktuella boken är en del av har bidragit 
till att ytterligare lyfta fram detta fantas-
tiska källmaterial och att göra den äldsta 
kartgenerationen tillgänglig, inte minst 
för den som inte dagligdags läser hand-
skrivna dokument från 1600-talet. Clas 
Tollins ypperliga bok kommer sannolikt 
att ha en stor betydelse både för alla oss 
som redan är kartberoende, för komman-
de studenter och forskare och inte minst 
för en intresserad allmänhet – kort sagt 
för alla som vill veta mer för att kunna 
använda kartorna som källmaterial eller 
kanske bara förkovra sig. 

Linda Qviström
Fil. dr, arkeolog vid Upplandsmuseet

linda.qvistrom@upplandsmuseet.se


