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Iscensättning av utmarksbruk 
– en innovationshistoria

Inledning

Skåne kallas ibland Sveriges kornbod, vilket är begripligt 
när man blickar ut över Söderslätt. Den trädlösa horison
ten gör det svårt att förstå att skog och annan icke åker och 
ängsmark en gång i tiden var en viktig del av jordbruks
systemet. Om man tar sig lite längre norrut i Skåne, till 
Göingebygden, blir skogens betydelse mer förståelig. Men 
det krävs lite mer än träd för att man ska få en uppfattning 
om vilka möjligheter skogen gav människor och samhällen i 
äldre tid. Arkeologi och närliggande discipliner, både inom 
forskningsprojekt (Ödman 1998; 2000; 2001a; 2001b; 2009) 
och exploateringsverksamhet (Lagerås 2007; Anglert 2008; 
Anglert & Lagerås 2008; Strömberg 2008), har antagit ut
maningen och visat att den historiska berättelsen handlar 
om mer än en kornbod. I själva verkat har det funnits viktiga 
utmarker och ett omfattande utmarksbruk i norra Skåne.

I denna artikel ska vi titta lite närmare på hur utmar
ker och utmarksbruk konstituerades i Skandinavien, och 
hur det skånska utmarksbruket kommer in i den historien.

Vad är utmark?

I det förindustriella jordbruket var skog, berg och våtmar
ker ofta delar av markslaget utmark. Utmarkerna kom, de

finitionsmässigt, till som en del av det förindustriella jord
brukssystemet eller åker och ängsbruket. Särskilt viktiga 
var utmarkerna för etablering av agrar bebyggelse i om
råden med sämre förutsättningar för åkerbruk, områden 
vars näringsfång präglades av större mångsidighet och ofta 
också av ett större inslag av boskapsskötsel. I många fall var 
utmarkens resurser förutsättning för bebyggelseexpansion 
när nya områden skulle koloniseras, men dessa resurser kan 
också ha varit värdefulla och eftersökta och dragit till sig 
bebyggelseetablering.

”Utmark” är ett skandinaviskt begrepp, och egentli
gen den samlade beteckningen på de, naturtopografiskt 
olikartade, områden som låg utanför åker och äng. Men 
begreppet ger vidare associationer, och i forskningen har 
det funnits, och finns, olika sätt att närma sig utmarken. 
Hårddraget har tre olika förhållningssätt varit aktuella i 
tidigare forskning (Andersson 1998: 6; Svensson 1998: 10):

1. Utmarken som en del av ett agrart system där inägo
mark och utmark interagerar.

2. Bosättningar i marginalområden eller ”kolonisations
områden”, där särskilda ekonomiska system och kultu
rella identiteter utvecklas.

3. Utmark i ett större perspektiv där perifera områden står 
i ett ömsesidigt beroendeförhållande till central områ
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vented elsewhere, but developed and adapted to outland use, 
and others were local inventions.
Investigations into outland-using agrarian communities in 
older times have demonstrated the existence of dynamic, pros-
perous and innovative communities, relying on the production 
of goods for sale. These communities were also characterized by 
a high degree of versatility and flexibility, and quickly adapt-
ing to changes on the market. There were also examples of ar-
eas of relatively late colonization relying on outland use as a 
prerequisite for settlement expansion, such as northern Scania.

The paper discusses the initiation of outland use, that is, hu-
man practice in outlying landscapes, such as forest and moun-
tain areas, in the pre-industrial agrarian system. Outland 
use included important innovations for the appropriation of 
rougher landscapes with less good conditions for cereal culti-
vation. Innovations included both production technology and 
organization. Technology included iron production (blast and 
bloomery furnaces), tar production, stone quarrying, shielings 
and hunting devices, while examples of organization are sea-
sonality and versatility. Several of the innovations were in-
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den, t ex genom varuproduktion för en marknad domi
nerad av centralområdenas efterfrågan.

Gemensamt för de tre förhållningssätten är uppfattningen 
om utmark som något perifert eller marginellt, både geo
grafiskt och socialt. Även då interaktion betonas är det 
fråga om relationell interaktion, där utmark relateras till 
något som uppfattas som ”centrum” såsom inägomark el
ler ett centralområde. Egenskaperna marginalitet och pe
riferi framstår ännu tydligare när man söker internatio
nella jämförelser. Då begreppet ”utmark” verkar sakna 
direkt motsvarigheter i andra språk och länder, återfinns 
likartade företeelser ofta under rubriker såsom ”margi
nalt” eller ”perifert” (t.ex. Svensson et al. 2001; Holm et 
al. 2005; 2009).

Uppfattningarna om utmark som marginellt och peri
fert har utmanats under de senast 20 årens undersökningar 
i framför allt mellersta Skandinavien. Genom forsknings
projekt som ”Ängersjöprojektet” (Emanuelsson 2001; Jo
hansson 2002; Emanuelsson et al. 2008), ”Bebyggelse, sä
terdrift och landskap” (Svensson 1998; Emanuelsson et al. 
2003) och exploateringsprojekt som Rødsmo och Grå
fjellsprojekten (Bergstøl 1997; Narmo 1997; Amundsen 
2007; Rundberget 2007) har historier om dynamiska lo
kalsamhällen involverade i innovativt landskapsbruk och 
intensiva omvärldskontakter kunnat ersätta de mer slent
rianmässiga uppfattningarna om marginalitet och periferi. 
Dessa undersökningar har också falsifierat den förenklade 
bilden av utmarksområden såsom medeltida och senare ko
lonisationsområden, där ickejordbrukande grupper träng
des undan successivt. Etableringen av åker och ängsbruks
systemet och tillhörande bebyggelse kan istället dateras till 
järnålder, i paritet med övriga Skandinavien.

Upptäckten av utmarksbygder med långa och dyna
miska historier, gjorde att man ”glömde bort” att det också 
har funnits områden som koloniserades sent, och som stod 
i marginella förhållanden till en moderbygd eller central
bygd. Genom undersökningarna av norra Skånes skogsom
råden har sentida kolonisationsområden ”återupptäckts”, 
men också dessa uppvisar dynamiska perioder (Lagerås 
2007; Anglert 2008; Anglert & Lagerås 2008; Strömberg 
2008; Ödman 1998; 2000; 2001a; 2001b; 2009).

Innovation Utmark

Jag vill framhålla att det dynamiska spåret i utmarkerna 
ska knytas till förekomsten av innovationsmiljöer. Vid ut
marksundersökningar stöter man ofta på olika sorters tek
nologi; järnframställning, tjärproduktion, stenbrytning, 
fångstanläggningar för att nämna några teknologiska ut
tryck i utmarkslandskapen. Teknologibejakandet bör ses 
som uttryck för förekomst av innovativa förutsättningar 
och innovativt tänkande i utmarksområdena, om man läg

ger sociala och kulturella innebörder i innovationsbegrep
pet (Styhre 2013).

De marker som kom att bli utmarker (i de ovan redo
visade studierna) hade långa och brokiga förhistorier, och 
hade varit brukade på olika sätt före åker och ängsbrukets 
tillkomst. Kunskaper om hur man kunde använda dessa 
marker, vare sig de kallades utmarker eller något annat, 
var en resurs för uppstart av innovativt utmarksbruk. Det 
verkar också som kunskap och erfarenheter har överförts 
mellan utmarksbrukande områden. I själva verket, vill jag 
hävda, har en rad olika innovationer, i form av både kon
struktioner och organisation, varit nödvändiga för att över
huvudtaget möjliggöra etablering av åker och ängsbruks
systemet, och därtill hörande bebyggelse, i många bygder 
med sämre åkerbruksförutsättningar.

TEKNOLOGISKA – I VID MENING – 
INNOVATIONER
Det kan vara värt att skilja på agrart utmarksbruk, såsom 
säterdrift, myrslåtter och utmarksodling, och icke agrart 
utmarksbruk såsom järnframställning, stenbrytning, 
fångst och tjärproduktion (Svensson 1998). Det agrara ut
marksbruket spelade stor roll för gårdarnas direkta försörj
ning, medan det ickeagrara utmarksbruket hade större po
tential att utvecklas till protoindustrier eller till och med 
industrier, såsom bergsbruket (Pettersson Jensen 2012), för 
avsaluproduktion (Svensson 2007).

Det agrara utmarksbruket var väsentligt för jordbruks
produktionen i områden med otillräcklig inägomark. Stu
dier visar att bebyggelsesexpansionen till utmarksbrukande 
områden skedde i form av kombinationen gård och säter/ 
fäbod (figur 1; Emanuelsson 2001; avvikande åsikt i Lars
son 2009). Utan sätrar/ fäbodar, slåtter och odling på ut
markerna hade man inte kunnat producera tillräckligt med 
mat. Den skandinaviska säterkulturen tillhör transhuman
cesystemet, men uppvisar flera kulturella särdrag vad gäl
ler arbetsorganisation som ska diskuteras nedan. I själva 
verket var det agrara utmarksbruket ett viktigt medel för 
att kunna reproducera en bondeidentitet i enlighet med 
den skandinaviska gemensamhetskulturen, även om an
dra näringar var ekonomiskt viktigare för de utmarksbru
kande gårdarna.

Det icke agrara utmarksbruket var kopplat till natur
resursförekomster, men också till olika sociala, inte minst 
organisatoriska, och samhälleliga förutsättningar. Många 
olika nyttigheter har producerats på basis av utmarkernas 
resurser, men bara ett fåtal har studerats i någon omfatt
ning. Det bäst studerade utmarksbruket är otvivelaktigt 
järnframställning, både blästerbruk och hyttbruk (figur 
2; t.ex. Magnusson 1986; Englund 2002; Pettersson Jensen 
2012; Rundberget 2012), men också tjärframställning, sten
brytning och jakt har uppmärksammats (t.ex. Mikkelsen 
1994; Hennius et al. 2005; Baug 2013). Blästerbruket hade 
en vid geografisk spridning över stora delar av Skandina
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vien, medan hyttbruk var koncentrerat till bergslagsom
rådena. Tjärframställning var också en utbredd verksam
het, men storskalig produktion var vanligare östra Sverige 
och västra Finland. Såväl blästerbruk som tjärframställ
ning praktiserades inledningsvis i liten skala på boplat
serna, men flyttade under yngre järnåldern ut i utmarkerna 
och växte till storskalig produktion. Omfattande och avan
cerade fångstanläggningar för älg och ren återfinns framför 
allt i mellersta och norra Skandinavien, och även stor skalig 
jakt ökade i omfattning i utmarksområden under yngre 
järnålder och tidig medeltid.

Produkterna från utmarkerna, pälsverk, hudar och 
horn, stenprodukter som brynen, täljstenskärl och kvarn
stenar samt järn och tjära var viktiga handelsvaror, och 
grunden för ett stort välstånd i utmarksbygderna (Svensson 
1998; Emanuelsson et al. 2003; Svensson 2007).

De tekniska innovationerna hade många gånger ”upp
funnits” annorstädes, men importerades, anpassades och 
utvecklades i utmarkerna. Verksamheterna kom i många 
fall att prägla bygdernas näringsliv långt fram i tiden.

ORGANISATORISKA INNOVATIONER

Utmarksbruk var krävande. Gården och de olika anlägg
ningarna låg ofta långt isär, och inte sällan var det dess
utom fråga om stora höjdskillnader som gjorde att det tog 
avsevärd tid att förflytta sig mellan gården och järnfram
ställningsplatsen, sätern och andra platser. Arbetets natur 
krävde också att man stannade en viss tid på platsen. Med 
andra ord, ett antal av hushållets medlemmar var tvungna 
att vistas utanför hushållet, och kunde inte delta i går
dens dagliga sysslor, under längre eller kortare perioder. 
Detta problem måste lösas organisatoriskt. Medan vi ofta 
kan spåra de tekniska innovationerna i landskapet, är vi 
tvungna att puzzla oss fram till de organisatoriska inno
vationerna genom analyser av de tekniska innovationernas 
olika arbetsmoment och retrospektiva analyser av historiskt 
kända förhållanden.

Utmarksbrukande områden har i historisk tid varit 
kända för att praktisera mångsyssleri, olika samarbetsfor
mer, säsongsmässig planering av arbetsuppgifter, arbets
vandringar och genusbaserad arbetsdelning (figur 3; t.ex. 
Erixon 1918). Arbetsorganisatoriska ordningar etnologer 
gärna betraktade som ålderdomliga, och i industrialismens 
tidevarv otidsenliga, arbetsformer. I själva verket var det 
fråga om organisatoriska innovationer, ofta kombinerade, 
som möjliggjorde effektivt bruk av mänskliga resurser och 
kompetens. För att kunna bemanna, eller bekvinna, de 
olika arbetsuppgifterna försökte man förlägga uppgifter 
till olika delar av året om så var möjligt. Man tillämpade 
också en genusarbetsdelning där kvinnorna arbetade långt 
från hemmet i större utsträckning än vad som var vanligt i 
områden med större inslag åkerbruk (Svensson 1998: 176ff).

Liknande lösningar fanns runt om i världen. Till ex
empel har den italienske antropologen Pier Paolo Viazzo 
(Viazzo 1989) visat hur man i de alpina jordbruksområ
dena kombinerade säsongsmässig planering och arbets
vandringar för att lösa både de kortvariga behoven av stor 
arbetskraft i det alpina jordbruket och hushållens behov 
av kompletterande inkomster. Medan kvinnor och barn 
stannade i de alpina byarna året om gav sig männen av, när 
jordbrukets behov var över, ut i övriga Italien och angräns
ande länder och sålde sina tjänster i diverse yrken såsom 
lärare och hantverkare inom en rad områden.

Mångsyssleriet var både ett sätt att förena protoindu
striell, eller industriell, verksamhet i ett agrart näringsfång, 
och ett sätt att hantera risker. Det förindustriella jordbru
ket var ständigt utsatt för de risker väder, sjukdomar och 
parasiter kunde föra med sig. Skördar som slog fel, boskap 
som dog eller sinade utgjorde stora risker. Men också järn 
och tjärframställning, jakt och stenbrytning kunde miss
lyckas. Genom att idka flera näringsfång spreds riskerna.

Paradoxalt nog, eller kanske tack vare, kombinerades 
riskspridning med ökat risktagande genom marknads
beroendet. Framför allt det ickeagrara utmarksbruket 

Figur 1. Husgrund på säter/ fäbod, Gammelvallen, Ängersjö, Härje-
dalen. Foto: Eva Svensson 1989.

Figur 2. Järnframställningsplats, blästerbruk, med ugn och slaggvarp 
(i förgrunden), Lillbergsgården, Värmland. Foto: Eva Svensson, 1994.
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drevs med målet att producera varor för avsalu på en luk
rativ, men konjunkturkänslig marknad (Svensson 2007). 
Konkurrensen var hård, och efterfrågan kunde ändras. I 
norra Värmland ersattes framgångsrik produktion och av
salu av blästerjärn och älgrelaterade produkter hastigt av en 
vikande marknad och därtill anpassad minskad produk
tion kring 1200, något som fick konsekvenser för lokalsam
hället. För att klara krisen valde man att bli mer självför
sörjande genom att odla mer och utvidga boskapsskötseln 
på sätrarna (Svensson 1998: 186f; Emanuelsson et al. 2003: 
132ff). Mångsyssleriet blev alltså lokalsamhällets räddning 
då marknaden svek.

Ett par hundra år senare, under slutet av medeltiden 
och under tidig modern tid, yppade sig nya möjligheter 
då Bergslagens behov av boskap öppnade en ny marknad.

Norra Skåne – kolonisation och 
innovation

I norra Skånes skogsbygder har man kunnat belägga en 
åkerbruksbaserad kolonisation och bebyggelseetablering 
under järnålder och tidig medeltid. Efter senmedeltidens 
agrarkris tog ny expansionsfas vid, präglad av ett diversi
fierat näringsfång, under 1400 och 1500talen. Denna pe
riod framstår som områdets guldålder, med ett relativt väl
stånd baserat på produkterna från skogen (Lagerås 2007; 
Anglert 2008; Anglert & Lagerås 2008).

Två näringar, eller protoindustrier, baserade på skogens 
eller utmarkens resurser framstår som bärande i senmedel
tidens norra Skåne; järnframställning och tjärbränning (fi
gur 4; Ödman 1998; 2000; 2001a; 2001b; 2009; Strömberg 

Figur 3. Arbetsåret i Offerdal, Jämtland. Bearbetning efter Magnusson 1985: 283 i Svensson 1998: 177.
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2008). Både järn och tjärframställning var teknologiskt 
krävande, och ska betraktas som viktiga innovationer i vår 
historia. För norra Skånes del verkar det, tekniskt sätt, ha 
varit fråga om kunskap överförd från andra områden, med 
viss lokal utveckling och anpassning av teknikerna för såväl 
tjärbränning som järnframställning. En tydlig, lokal ar
betsorganisatorisk och resurshanteringsinnovation var den 
geografiska specialiseringen och arbetsdelningen där vissa 
områden i norra Skåne producerade järn och andra tjära.

Framgångarna för det nordskånska utmarksbruket 
hängde också samman med nationstillhörigheten. Så länge 
man tillhörde Danmark fanns en stor efterfrågan på järn. 
Efter införlivandet i Sverige blev konkurrensen från Berg
slagen för svår.

Utmarksbruket – hållbart eller 
ohållbart?

Vi lever i en urban tid med en accelererande urbanisering, 
som får människor att lämna landsbygden. Urbaniseringen 
har paralleller i vetenskapssamhället som alltmer fokuse
rar på staden och lämnar landsbygden, eller väljer att se 
landsbygden som ett komplementärt rum till staden (For

mas 2007: 28). Med metropolitära glasögon har, okritiskt, 
attribut såsom marginellt, perifert och traditionellt (i be
tydelsen otidsenlig) givits åt utmarker och utmarksbruk.

I denna artikel har istället utmarkerna lyfts fram som 
innovationsmiljöer. Här har ny teknologi, eller importerad 
teknologi i nya sammanhang och med nya utvecklings
möjligheter, frodats, och avancerade arbetsorganisationer 
skapats. Innovationerna i utmarkerna kom att påverka hela 
samhället, som behövde och efterfrågade produkterna från 
utmarken.

Från att ha iscensatts som ett paket bestående av en be
byggelse, säterdrift och annat utmarksbruk under äldre 
järnålder, kom den yngre järnålderns och den tidiga med
eltidens marknad och efterfrågan på produkter från utmar
ken att ändra förutsättningarna. Ett balanserat mångsyss
leri ersattes av storskalig produktion av varor för avsalu. I 
norra Värmland valde man att satsa så hårt på att göra järn 
och jaga älg att man lade ned delar av den agrara produk
tionen under vikingatid och tidig medeltid (Emanuelsson 
et al. 2003).

Det innovativa förhållningssättet överlevde både den vi
kingatida och tidigmedeltida framgången och den efterföl
jande krisen då marknaden vek, Förmågan att ställa om till 
en högre grad av självförsörjning räddade lokalsamhället. 
Samtidigt kom man att utveckla de delar av utmarksbru
ket, de agrara inslagen säterbruk, myrslåtter och utmarks
odling, som skulle ligga till grund för den sen medeltida 
och tidigmoderna högkonjunkturen i oxdrifternas fotspår. 
Det verkar framför allt vara den organisatoriska innovatio
nen mångsyssleri med inbyggd flexibilitet som var grun
den till förmågan att hantera kriser i utmarksbrukande 
lokalsamhällen.

Många av gårdagens dynamiska utmarksbygder är i 
dag glesbygder. I dagens postindustriella tidevarv kämpar 
många av dessa bygder med stora framtidsproblem, såsom 
avfolkning och nedmontering av service (Mattsson 2011). 
Kontrasten mellan ett innovativt förflutet och dagens post
industriella problem i de flesta utmarksbygder är stor, så 
stor att man undrar vad som hänt med de gamla innova
tionsmiljöerna. Har de gått under helt? Eller slumrar de i 
en törnrosasömn? Det återstår att se. Förhoppningarna 
finns i alla fall runt om i bygderna om framtida innova
tioner, om att ”något nytt från skogen” ska borga för en ny 
framtid (Svensson 2010: 63).

Tilläggas bör att kulturarvet och historier om ett dyna
miskt förflutet kan ge inspiration till lokala utvecklings
arbeten, förutsatt att det finns någon som kan förmedla 
kunskapen – såsom är fallet i Göingebygden!

Tack

Till Susanne Pettersson för värdefulla kommentarer på en 
tidigare version av texten.

Figur 4. Tjärränna i norra Skåne. Foto: Eva Svensson, troligen 1998.
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