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ABSTRACT
Lilja, Sven J. R.

Tjuvehål och stolte/ städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) frän 1570- 
tal till 1810-tal. (Stads- och kommunhistoriska institutet, 20)
Lilja, Sven J. R.

Thieves Dens and Proud Cities. The Chronology and Geography oj Urbanization in Sweden (with Fin
land) from the Late Sixteenth to the Parly Nineteenth Century. (The Institute of Urban History, 20)

This study is an analysis of time and space patterns of urban growth in Sweden (with Finland) 
during the early modern period. The urbanization followed a cyclical pattern with a long 
17th century” of urban expansion, extending from the late l6'h to the late 17th century. An 
early IS'1' century “urban crisis" turned in the 1720’s into a period of recovery. From the 
middle of the 18lh century a more balanced urban growth emerged. In the 17lh century the 
urban system expanded from c. 60 to more than 100 towns, Stockholm quadrupled its popu
lation size between the 1620’s and the 1690’s, and the degree of urbanization grew from c. 4 
to c. 10 %. In absolute figures the urban population expanded from c. 50 000 to 269 000 in 
the early modern period. During the expansive 17th century the urban landscape developed 
along two main lines. A tendency towards peripheral expansion into the northern and eastern 
parts of the realm was combined with an opposite tendency towards urban centralization. 
The urban system was structurally reorganized partly as an outcome of the expansion of the 
Swedish state apparatus, and partly as the result of more general expansive economic and 
demographic developments. Among the economic growth factors the mining industry, the 
export trade, and the revenue economy of the state were vital, and Sweden's territorial con
quests (from Denmark) improved economic connections with the North Sea. The urban 
system became gradually more integrated. A tendency towards a more modern rank-size 
distribution is detectable. In the late 18th century an expanding agrarian sector stimulated 
urban growth from below. The Swedish urbanization pattern had similarities with the broad
er European developments. Sweden’s cycle of urban growth can be compared to the similar 
European cycle of “the long 16th century” expansion turning into the “17,h century crisis ", 
and the 18lh century “urban growth from below”. The tendency towards urban primacy was 
a general phenomenon during the 17th century, as was the development towards a more in
tegrated urban system and a more modern rank-size distribution. Sweden’s peripheral expan
sion, however, had closer similarities to peripheral parts of Europe, as for instance the coun
tries of eastern and central Europe.
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Förord

Den här boken bildar slutpunkten på ett mångårigt forskningsarbete. Arbetet har 
tagit allt för många år, men samtidigt varit stimulerande. Det har tvingat mig till 
resor och satt mig i förbindelse med en mängd forskare i Sverige och utomlands. Det 
skulle i praktiken vara omöjligt att i förordets form tacka alla de människor som på 
olika sätt varit mig behjälpliga. Jag får nöja mig med ett kollektivt tack till alla ni 
i arkiv och bibliotek och vid tillfälliga samtal som givit service och uppmuntran. 
Men många har också spelat en mer aktiv roll som stöd och inspirationskällor. Jag 
vill särskilt lyfta fram er inom det begränsade utrymme som ett förord medger. Ett 
särskilt tack går till min gamla lärare, chef och professor emeritus Ingrid Hammar
ström. Förutom att hon är den som skolat in mig i det akademiska livet är det också 
hennes förtjänst att jag en gång i tiden kunde komma igång med mitt stora urbani
seringsprojekt. Jag står också i tacksamhetsskuld till de andra personer som varit 
mina chefer vid Stads- och kommunhistoriska institutet. Förutom Ingrid är dessa 
Christer Winberg, Per Thullberg och Lars Nilsson. Samtliga har visat tålamod och 
öppen välvilja. Till den kretsen vill jag även föra Stadshistoriska nämndens förre ord
förande Sten-Sture Landström som med sin auktoritet, ofta sig själv ovetande, haft 
stor betydelse för min arbetssituation, min levnadsstandard och därmed också mina 
möjligheter att föra projektet i hamn.

Ett särskilt tack går till de tålmodiga personer som har läst mina ofullgångna 
manuskript och givit mig nödvändig feed-back. Till den kretsen hör Lars Nilsson, 
Åke Sandström och den mångårige vännen Göran Sidebäck. Hit hör också i särskilt 
hög grad Robert Sandberg, som jag in i det sista plågade med mina textmassor. 
Nämnda personers insats har varit ovärderlig. De kvarstående bristerna i boken 
beror undantagslöst på min oförmåga att göra något åt dem.

Till kretsen av enskilda personer som också betytt mycket för mina forskningar hör 
docent Birgitta Ericsson. Birgitta har smittat av sig med sin ständiga optimism och 
stärkt mig i min strävan att nå vägs ände. Men kanske ännu viktigare är Birgittas sätt 
att öppna dörrarna till den europeiska forskarvärlden. Genom hennes förmedlande 
har jag blivit upptagen i den Internationella stadshistoriska kommissionen, och där
igenom fått en viktig kanal till den internationella stadshistoriska forskningen. Uni
versitetslektorn och föreståndaren för Lokalhistorisk afdeling i Danmark jämnade 
vägen för mig när jag vistades några forskningsveckor i Köpenhamn. Samma goda 
stöd fick jag av professor Marjatta Hietala när jag under en tid besökte det finska 
Riksarkivet i Helsingfors. Till alla ni tre vill jag rikta ett varmt tack.

Samtidigt som man forskar måste man leva och någon måste betala för detta. För 
denna aspekt på min verksamhet vill jag tacka Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet, som finansierade projektet på halvtid under åren 1985-91· Rådet 
står också som finansiär bakom denna projektvolym. Ett tack går också till min förre 
arbetsgivare Stads- och kommunhistoriska institutet, som är en del av Svenska kom
munförbundet. Institutet har under en lång period av projekttiden erbjudit mig goda



arbetsvillkor som assistent. Under projektets avslutande skede har jag åtnjutit ett 
helt avgörande stöd från Södertörns högskola och Östersjöstiftelsen. Utan de goda 
arbetsvillkor jag hittills haft på Södertörns högskola hade denna slutrapport kanske 
aldrig nått sin fullbordan. Jag är mycket tacksam för detta. Jag vill också framföra 
ett tack till Magnus Bergwalls stiftelse och Stockholms universitet för komplette
rande, men ack så viktiga, bidrag.

Slutligen vill jag rikta ett varmt och kärleksfullt tack till den sammansatta krets 
av människor jag kallar min familj. Till er alla, mina barn Åsa, Ylva och Ludvig, 
mina barnbarn Max och Olle och deras far Stefan, min sambos son Pär, och sist men 
förvisso inte minst, min älskade och beundrade sambo Jill, riktar jag ett stort tack 
för tålamod och uppskattning. Boken tillägnas de två personer som torde vara den 
yttersta orsaken bakom dess tillkomst, mina båda föräldrar.

Södertörn i maj 2000

Sven Lilja



UTGÅNGSPUNKTER

Kapitel I. Urbanisering som historiskt problem

Prolog — Problemet

I en äldre föreställningsvärld var det förindustriella samhället en statisk, vegeteran
de jordbrukaridyll. Tidens anmärkningsvärda händelser och skickelsedigra omvälv
ningar ägde rum inom politikens, maktens och de militära bedrifternas sfär. De 
sociala och ekonomiska förändringarna nere i folkdjupet var små till innebörd och 
konsekvenser, och de tog lång tid. Visserligen är detta en schablon, men som många 
andra har den en kärna av sanning. Ingen intresserad betraktare kan undgå att se den 
enorma uppväxlingen i tempo och social dynamik under vår tid. Vid en jämförelse 
med föränd ringstakten under 1500-, 1600- och 1700-talen blir kontrasten förledan
de tydlig.

Det svenska samhället ändrade inte grundkaraktär under ’Tancien regime". På 
många sätt var 1700-talets samhälle detsamma som 1 500-talets. Ekonomin domine
rades helt och hållet av agrarnäringarna, jordbruk och boskapsskötsel. En överväldi
gande majoritet av befolkningen bodde på landsbygden. Produktionsförhållanden 
och befolkningsstrukturer var tämligen stabila och många djupt liggande attityder 
och mentaliteter förblev oförändrade. Därtill kommer att den fundamentala mot
sättningen i det ”feodala” klassamhället förblev orubbad. Mot en stor, räntebärande 
bondeklass stod en liten och räntetagande aristokrati, en militärt präglad stat med 
dess många "tjänare” på olika nivåer, ett tunt ”borgerligt” skikt av kapitalistiska 
bruksägare, fabrikörer och stadsborgare och, inte minst, ett litet, men för samhällets 
ideologi och integration betydelsefullt prästerskap.

Men som alla sanningar är tesen om det förindustriella samhällets stabilitet en san
ning med modifikation. Ett närmare betraktande avslöjar snabbt stora och genom
gripande sociala strukturförändringar. Så till exempel ökade rikets befolkningstal 
kraftigt. Egendomsförhållandena på landsbygden genomgick ett antal omfattande 
och dramatiska omstruktureringar. På det politiska planet formaliserades ståndssam
hället. Nya institutioner och kanaler för politiskt inflytande etablerades. På sikt skul
le dessa komma att bredda den sociala basen för det rikspolitiska beslutsfattandet. 
Detta var emellertid en utveckling som gick i krokar, med en succession av återtåg 
och framsteg. Sett ur perspektiv av de breda lagrens politiska inflytande är historien 
svårtolkad. Den uppvisar ingen rak väg mot dagens demokrati.

Även det ekonomiska systemet förändrades. Det gäller framför allt inom de eko
nomiska sektorer som med samlande beteckningar ibland brukar kallas de sekundära 
och tertiära; industri- och tjänstesektorn. Bruksnäring, manufakturverksamhet, inre 
handel och utrikeshandel expanderade kraftigt. Den svenska ”autarkin", för att låna 
en term av Eli Heckscher, impregnerades gradvis av den internationella marknadens 
välsignelser och förbannelser. Sverige blev ett land i den europeiska ”världsekono



mins" utkant. Till den dynamiska historien hör också det korta men konsekvens
digra skede då Sverige av de historiska omständigheterna tilläts spela rollen som 
europeisk stormakt.

Den övergripande bilden är således en bild av både förändring och stabilitet. 
Perioden präglades av en stark social dynamik, även om den försiggick inom det 
beståendes ramar. I dagens retrospektiva perspektiv ser vi hur omstruktureringar på 
1500-, 1 600- och 1700-talen beredde vägen för den nära nog explosiva förändring, 
som skulle prägla utvecklingen under 1800- och 1900-talen. Det som hände före 
1800 bildade en nödvändig förutsättning för det som skulle komma efter, och i detta 
"preindustriella” förspel spelade städerna många gånger en vital roll. Samhället var 
på väg att ”urbaniseras" redan före "den urbana transitionen” 1 i vår allra modernaste 
historia.

Urbaniseringen är en av de stora sociala förändringsprocesserna i modern tid. 1 
dagens genomurbaniserade västliga industrivärld har vi inga svårigheter att urskilja 
dess följder. De tränger sig på med monoman envishet. Det urbana landskapet bil
dar påtagliga monument av vertikalt orienterade byggnader och horisontella figurer 
av gatumönster och kvartersblock. De flesta av oss som bor i denna del av världen 
vistas större delen av våra liv i sådana monument Vi transporteras genom deras infra
strukturer. Vår livsrytm styrs av deras institutionaliserade växlingar mellan arbete, 
fritid och vila. I dag har vi svårt att återfinna den landsbygdsidyll så många av oss 
längtar tillbaka till och förgäves försöker förverkliga. Landsbygden har blivit stad i 
ett ekonomiskt och socialt kontinuum där levnadsförhållanden och personliga resur
ser varierar i högre grad med andra faktorer än med skillnaden mellan stad och land.

I det förindustriella samhället var den urbana verkligheten inte lika påtaglig för 
gemene man, men kontrasterna kunde samtidigt vara tydligare. Gränsen mellan land 
och stad var ofta uppenbar; inte sällan markerad med ett staclsdike, ett stängsel eller 
någon gång en försvarsmur. Städernas befolkningar var små särpräglade grupper med 
verksamheter och livsmönster som i vissa avseenden avvek märkbart från landsbyg
dens vardagsrutiner. Skillnaden mellan stad och land var i detta samhälle grunden för 
sociala motsättningar på ett helt annat sätt än i det moderna industrisamhället. Stä
derna hade sitt eget politiska stånd, borgarståndet, med sina egna politiska särrättig- 
heter och intressen. De var kringgärdade och beskyddade av en särskild lag, stadslagen, 
och de förlänades genom sina privilegier nära nog monopolställning inom de s.k. 
"stadsnäringarna”, handel och hantverk. Samtidigt var de också präglade av sina 
agrara omgivningar. Stadsinvånarna levde nära agrarsamhällets rytmer. Man produ
cerade i stor utsträckning själv vad man behövde av mat, kläder, bränsle och bostäder. 
Små städer kunde ofta nog vara ett koncentrerat stycke landsbygd snarare än urbana 
orter i modern mening.

Långt fram i tiden var Sverige ett föga urbaniserat land. Utvecklingen hade hunnit 
betydligt längre i länder som Holland, England, Tyskland och även vårt grannland 
Danmark. Urbaniseringstakten, mätt som relativ tillväxt av stadsbefolkningen jäm
fört med landsbygdsbefolkningen, var långsam. Urbaniseringsnivån vid 1800-talets 
mitt översteg med sina 10 % blott obetydligt densamma 100 år tidigare. Först med 
de stora ekonomiska och sociala förändringarna under 1800-talets senare hälft skulle



urbaniseringen skjuta fart. Med 90 % av den svenska befolkningen på landsbygden 
och kanske 80 % av den sysselsatt inom jordbruket får karakteriseringen "statisk, 
vegeterande jordbrukaridyll” en viss relevans. Samtidigt står det emellertid klart, 
om vi inte låter oss bländas av de senaste hundra årens våldsamma urbanisering, att 
signifikanta, för att inte säga stora, förändringar ägde rum under perioden före 
industrialiseringens genombrott. Städerna uppkom och deras antal ökade. Stadsbe
folkningen totalt liksom enskilda städers befolkningar växte. Urbaniseringsnivån steg. 
Stadstillväxten var en del, och en konsekvensrik sådan, av det förindustriella sam
hällets strukturella omdaning.

Betydelsen av denna sociala förändring motiveraren särskild undersökning. Detta 
inte minst av den anledningen att den svenska urbaniseringsprocessen mellan ca 
1500 och 1800 är ofullständigt kartlagd. Åtskilliga av rikets städer har visserligen 
fått sin historia sammanfattad i en mer eller mindre omfångsrik monografi, men 
totalbilden är på många viktiga punkter ännu oklar. Översiktliga analyser saknas 
nästan helt.

I den här studien behandlas städer, stadstillväxt och urbanisering i det svenska 
riket, dvs. inom ett geografiskt område som i stort sett omfattar dagens Sveriges och 
dagens Finland, från ca. 1570-talet till 1810-talet. Uppmärksamheten riktas mot 
förändringen som sådan; dess struktur, dess kronologi och dess dynamik — men också 
dess geografiska aspekter och dess orsaker. Varför urbaniserades riket så som det 
gjorde? Hur ska vi förklara förändringar i utvecklingstakt och strukturella och geo
grafiska utvecklingsmönster? Var den svenska urbaniseringsprocessen en del av ett 
större förlopp, eller domineras bilden av nationella mönster och orsaker? Var låg för
ändringens dynamik, hos grundläggande opersonliga strukturer, eller i huvudet och 
handlingarna hos starka historiska aktörer?

Bokens uppläggning

Undersökningen tar upp fyra övergripande problemområden som behandlas i lika 
många självständiga avdelningar, ”urbaniseringens kronologi", "urbaniseringens 
geografi", "stadsfunktioner och stadstillväxt” och ”städerna i det stora sammanhang
et". I en avslutande femte huvudavdelning förs en sammanfattande diskussion kring 
urbaniseringens faktorer utifrån ett bredare samhällshistoriskt perspektiv.

I del 1, urbaniseringens kronologi görs ett försök att dra upp konturerna till en perio- 
disering av urbaniseringsförloppet. Har utvecklingen kännetecknats av gradvisa för
ändringar, kontinuitet, eller är det rimligare att beskriva förloppet som diskontinuer- 
ligt? Vilka faser och brytpunkter kan i så fall urskiljas? Hur genomgripande var 
förändringarna och vilka blev konsekvenserna? Här är syftet att dels studera det 
aggregerade urbaniseringsförloppet sett som förändringar i antalet städer, städernas 
folkmängdsutveckling och urbaniseringsgrad, dels att studera strukturella aspekter 
som kan bidra till att belysa de bakomliggande orsakerna. Bland annat undersöks 
sambandet mellan städernas tillväxt och deras ålder respektive storlek.

I bokens del 2, urbaniseringens geografi läggs resultat i del 1 rörande urbaniseringens



kronologi till en undersökning av stadslandskapets förändringar. Avsnittet är organi
serat i två kronologiska avdelningar, en A-fas och en B-fas, som svarar mot två större 
skeden i en tidigmodern urbaniseringscykel. Med hjälp av kartanalyser och s.k. 
rang/storlekskurvor försöker jag här studera stadssystemets geografiska expansion 
och grad av urban sammanhållning, integration. Centraliteten som lokaliseringsfak
tor spelar en framträdande roll, och denna vägs mot de tendenser till nedbrytning av 
centralitetsfaktorn som kan iakttas i en s.k. "ojämn urbanutveckling”. Några huvud
frågor för denna avdelning är: Hur och i så fall varför samvarierade urbaniseringens 
kronologi med dess geografi? Vilka faser av expansion kan urskiljas, och vilka av stag
nation? Vilka faktorer, centralitet eller andra lokaliseringsfaktorer, skapade det tidig
moderna stadslandskapet i Sverige och Finland? Hur såg samspelet mellan centrum 
och periferi ut, handlade det om konkurrens eller samverkan, exploatering eller 
ömsesidig nytta?

Bokens del 3, stadsfunktioner och stadstillväxt, är ett försök att analysera ekonomiska 
urbaniseringsfaktorer med utgångspunkt i en funktionsklassificering av städerna. 
Avdelningen tar avstamp i en stadsekonomisk strukturell översikt som bland annat 
lyfter fram skillnaden mellan tillväxtgenererande och komplementära stadsfunktio- 
ner. I avdelningens huvudkapitel behandlas sedan sambandet mellan städernas till
växt och deras stadsfunktioner. Olika stadstyper analyseras och jämförs utifrån ett 
antal teoretiska hypoteser. Tyngdpunkten i analysen kretsar kring växelspelet dels 
mellan marknads- och uppbördsfunktioner, dels mellan enkla marknadsstäder och 
flerfunktionsstäder. Vilka stadstyper hade goda tillväxtbetingelser under de olika 
urbaniseringsfaserna och varför? Kan man urskilja konkurrerande stadskategorier? 
Vilken roll för urbaniseringsförloppet spelade staten och den internationella markna
den? Hur påverkades den "stora”, internationella ekonomins städer jämfört med de 
många, agrart förankrade småstäderna?

Bokens del 4 sätter in det svenska stadssystemet i ett större geografiskt och kronologiskt 
sammanhang. Strävan här är att belysa frågor som: Var Sveriges (med Finland) urbani
sering unik, eller starkt influerad av externa impulser? Kan man se likheter mellan de 
två nordiska, nationella stadssystemen och den bredare europeiska utvecklingen? 
Denna avdelning är komparativt upplagd, med komparationer som delvis använder 
sig av problem och metoder från tidigare huvudavdelningar. Denna avdelning av 
boken inleds med en exposé över Europas urbansieringsprocess som en relief till den 
svenska. I ett kapitel om Nordens urbanisering görs ett försök till komparativ studie 
mellan de två nordiska staterna Sverige (med Finland) och Danmark-Norge.

Dessa fyra huvudavdelningar inramas av ett inledande avsnitt och en sammanfat
tande diskussion. I avdelningen utgångspunkter diskuteras forskningslägen samt vissa 
allmänna teori och metodfrågor. De mer specifika teoriproblemen rörande urbanise
ringens kronologi och geografi diskuteras däremot i inledningsavsnitt till huvud
avdelningarna. I den sammanfattande diskussionen i bokens slut, den femte huvudav
delningen, görs först ett försök att föra samman trådarna från huvudavdelningarna. 
Därefter introduceras en övergripande orsaksdiskussion kring ett större tema antytt 
redan i inledningen, nämligen temat urbaniseringens strukturer och aktörer. I detta kapi
tel försöker jag fördjupa orsaksdiskussionen och sätta urbaniseringen in i ett vidare



samhälleligt perspektiv. Syftet är här att visa hur sociala och politiska strukturer och 
intressen påverkat och bidragit till att forma det urbana systemet under ca 250 år av 
tidigmodern historia.

Den sista huvudavdelningen, och tillika hela boken, avrundas med en epilog som ger 
en förlängning av studiens tidsperspektiv framåt och bakåt. Här dras tidsperspektivet 
ut bakåt till ca år 1 000 och framåt till vår tid i en strävan att urskilja en tidigmodern 
urbaniseringsfas och dess särdrag. Var den tidigmoderna urbaniseringsprocessen i 
Sverige (med Finland) en specifik fas i ett längre kronologiskt tidsperspektiv, eller 
framstår perioden snarare som ett övergångsskede utan periodspecifika särdrag? Allra 
sist ges några reflexioner kring urbaniseringsprocessens aktuella tillstånd och dess 
möjliga framtider.

Forskningslägen

Några nedslag i internationell forskning
De senaste 25-30 åren har inneburit betydande förändringar i forskningen om "för
industriella stadssystem”. Mötet mellan historiska och samhällsvetenskapliga per
spektiv är en viktig tendens. En annan är det ökade intresset för stadsväsendet under 
"mellanperioden” ca 1500—1800.

Det kanske bara är naturligt att stadshistoria och urbaniseringsforskning har haft 
sina tyngdpunkter förlagda till vad man länge uppfattade som urbaniseringens två 
stora språng framåt: medeltidens pånyttvaknande stadsväsende och industrisamhällets 
urbana omvandling. Båda dessa "eror” har under hela vårt århundrade givit upphov 
till omfattande debatter och kvantiteter av forskning. Den mellanliggande perioden 
har framstått som relativt obelyst. Men här har förändringar skett. Redan 1976 
kunde således Peter Clark konstatera att "progress is now being made in most Wes
tern countries in the study of early modern urban society.”-2 Det föreligger numera en 
rätt omfattande litteratur som behandlar städers och stadsbefolkningars roll under 
den tidigmoderna perioden. En stor del av denna har tillkommit under de senaste 
årtiondena. Det känns inte överdrivet att tala om en vetenskaplig uppryckning för 
"the early modern town", men det är en uppryckning som har rötter i äldre traditio
ner. En viktig och ofta återkommande referens är "The Preindustrial City. Past and 
Present” av den amerikanske sociologen Gideon Sjöberg. En annan inspirationskälla är 
Max Webers numera klassiska arbeten kring kapitalismens framväxt och de förindust
riella europeiska städernas strukturella särdrag. Inom den marxistiska forskningen 
har den berömda debatten mellan Maurice Dobb och Paul Sweezy m.fl. spelat en be
tydelsefull roll. De frågeställningar som en gång restes av Henri Pirenne, beträffande 
islams expansion och fjärrhandelns roll för stadsväsendets ned- och uppgång i det 
senantika och tidigmedeltida Europa, bildar fortfarande referenspunkter för forsk
ningen. Här finns också anledning att nämna Lewis Mumfords monumentalarbeten 
om städerna i historien.’

Sammantaget är den internationella forskningssituationen idag så omfattande och 
komplex att den inte enkelt låter sig sammanfattas.-1 Jag kommer inte heller att för



söka mig på den uppgiften, utan stannar vid den mer begränsade målsättningen att 
i korthet presentera några trender och arbeten som har varit viktiga som inspira
tionskällor och referenser till mina egna forskningar. Det är främst två traditioner 
som korsbefruktat mina strävanden, dels vissa speciella aspekter av stadsgeografin, 
dels vad man med en sammanfattande term skulle kunna kalla urbaniseringsforsk
ning med tyngdpunkt på den tidigmoderna perioden. Den litteratur som presenteras 
nedan kommer till viktiga delar att bli utförligare behandlad i andra sammanhang. 
Här har jag enbart ambitionen att kortfattat presentera forskningslägets allmänna 
karaktär.

Stadsgeografiska perspektii1
Städers tillväxt, lokalisering och funktioner är sedan länge en del av stad sgeografins 
domäner. Inom den traditionen har man utvecklat modeller för beskrivning och ana
lys av ”urbana system”. Det här är en forskningstradition som leder sina rötter ända 
tillbaka till slutet av förra seklet. Betydelsefulla teoretiska insatser gjordes i Tysk
land på 1930-talet, för att under 1950-talet leda till ett vetenskapligt genombrott 
för nya teorier och undersökningsmetoder baserade på mer eller mindre avancerade 
kvantifieringar. En teoretisk och empirisk terminologi utvecklades som efterhand 
vunnit brett erkännande för sin användbarhet vid beskrivning och förklaring av 
urbana system. Det finns tämligen gott om handböcker och standardverk som intro
ducerar den intresserade i denna breda forskningstradition.5

Den stadsgeografiska traditionen har varit utpräglat funktionalistisk till sin 
karaktär och den har länge dominerats av en nyttopräglacl och framtidsorienteracl 
vetenskapssyn. Huvudintresset har varit städernas och stadssystemens inre struktur 
och funktionsintegrering. I mindre utsträckning har man intresserat sig för urbani- 
seringsförloppets dynamik och faktiska historia. Det kan sannolikt tillskrivas de 
moderna samhällvetenskapernas ”instrumentella” målsättningar. Man har i främsta 
rummet sökt förhållandevis stabila struktur-funktionellt bestämda samband i syfte 
att ge prognoser och vetenskapligt grundat planeringsunderlag för politiska och eko
nomiska beslut. Med denna målsättning är det naturligt att det oföränderliga och 
stela i ett system drar till sig uppmärksamheten framför det dynamiska och föränder
liga. Konsekvensen har blivit en betoning av prognosbara utvecklingstrender och ett 
bortfall av historiska perspektiv.

Det är en samhällsvetenskaplig trend som, inte oberättigat, har kritiserats för ”his
torielöshet”. De stadsgeografiska modellerna innehåller emellertid också dynamiska 
element, och dessa har betonats starkare på senare tid. Ett exempel på ett ökande his
toriskt intresse är geografen Harold Carter, som i sin översikt över den historiska stads
geografin ger en komplettering till sin egen och andras äldre presentation av stacls- 
geografins metodologi och teorier. Carter är en av dem som på allvar har försökt 
presentera och systematisera den historiska tillämpningen av stadsgeografins erfaren
heter. Hans båda översikter ger sammantagna ett såväl teoretiskt som historiskt per
spektiv på utvecklingen och strukturen i urbana system/’ En av hans huvudtankar är 
att urban integration styrs av socialt, ekonomiskt och historiskt bestämda urbanise
ringsfaktorer som kan variera mellan olika samhällssystem. Carter visar bl.a. hur de



ursprungliga modellerna har vidareutvecklats och modifierats för att bättre beskriva 
och förklara verkliga historiska urbaniseringsförlopp.7

Ett annat exempel på historisk samhällsvetenskap med inriktning på städer, stads- 
system och urbanisering är de båda israelerna S N Eisenstadt och A $ backar?' Den ene 
är sociolog och den andre geograf och deras ambition har varit att sammansmälta 
urbangeografiska teorier med makrosociologiska. Det metodologiska greppet är 
komparativt och mycket omfattande. Det som jämförs är ingenting mindre än hela 
civilisationer och tusenåriga epoker från olika delar av världen. Imperier som Kina, 
Bysans och Ryssland ställs mot ”decentraliserade” system som islam, det feodala Väst
europa och Indien. Själva beskriver författarna undersökningen som en jämförande 
civilisationsstudie.y Syftet har varit att kartlägga och förklara makrohistoriska be
tingelser för framväxten och utvecklingen av urbana system.

Med utgångspunkt i en kritik av äldre vetenskapliga traditioner försöker Eisen- 
stadt/Shachar bygga upp en komplex teori om den förindustriella urbaniseringspro
cessen. De menar bland annat att äldre teorier varit för enkla för att nå djupet av 
samspelet mellan den urbana utvecklingen och de sociala systemens omvandlingar. 
Nyare forskningar har visat, anser de, "that urban systems are composed of different 
components and that these components do not always combine in the same way — that 
is, they may occur in varying permutations and combinations.” 10 Författarna identi
fierar sju huvudkomponenter i urbana system. Dessa kan kombineras i en differen
tierad analys av betingelser som format systemen. De sju komponenterna är 1) det 
urbana systemens funktioner och avgränsningar, 2) antalet hierarkiska nivåer inom 
systemen, 3) den sekvens i vilken nya nivåer introduceras, 4) den genomsnittliga 
storleken på städers befolkning och influensområden på olika hierarkiska nivåer, 5) 
mönstret av resurs- och informationsflöden inom systemet, 6) relationerna mellan 
olika hierarkiska nivåer samt 7) systemens grad av autonomi.11

Eisenstadt/Shachars grepp är stort och inte lätt att anpassa till den mindre skala 
som gäller för den svenska urbaniseringsprocessen under tidigmodern tid. Asiatiska 
”axialkulturer” och ”precolumbianska” civilisationer framstår inte som omedelbart 
kommensurabla med den svenska verkligheten. Teorin innehåller bestämningar som 
är mindre relevanta i det här sammanhanget. Vissa av de kulturellt/religiösa insla
gen i bestämningen av olika slags eliter är ett exempel på svåranpassat idégods, men 
generellt sett framstår deras kontrast mellan ett kompakt, centraliserat socialt 
system skapat av en ”inbäddad” elit, och ett decentraliserat, öppet system präglat av 
konkurrerande autonoma eliter, som fruktbar. Deras analys av de "koncentrations- 
och centraliseringskrafter” som utformar urbana system hör likaledes till det tanke
gods som kommer att prövas längre fram i den här boken.

Historiska perspektiv
Den historiska stadsforskningen visade länge ett mycket ljumt intresse för geogra
fernas modellkonstruktioner. Två faktorer bidrog verksamt till denna likgiltighet. 
Den första var stad sgeografins generaliserande kunskapsintresse, med tydligt positi
vistiska övertoner. Den berömda centralortsteorin är således formulerad i en klart 
positivistisk anda. Christaller, teorins grundare, lär ha haft syftet att skapa en mate



matiskt-deduktiv teori med samma styrka i sina förutsägelser som de stora naturve
tenskapliga teorierna. Det humanistiska ämnet historia har av tradition ett helt annat 
kunskapsintresse. Inom historia har man varit idiografiskt inriktad. Man har studerat 
städerna i deras rums- och tidssammanhang ofta utan sidoblickar på generella sam
band och allmängiltiga lagbundenheten Teoretiska förklaringsförsök har helt enkelt 
ansetts ointressanta för flertalet stadshistoriker. I konsekvens med denna historiesyn 
blev stadsmonografin den dominerande publiceringsformen för stadshistorikerna.1J

Den andra faktorn har varit stadsgeografernas ”moderna” inriktning. Länge stude
rade man enbart sin egen samtids, dvs. 1900-talets, stadssystem. Man var, förklarligt 
nog, främst intresserad av det moderna samhällets genomgripande urbanisering. 
Teorier och empiri utgick från det samhälle man själv levde i, det moderna kapitalis
tiska samhället. Historiker var däremot inriktade mot äldre tiders städer och kunde 
inte se det relevanta sambandet mellan geografernas teorier rörande "urbana system” 
och de egna studierna i exempelvis det medeltida ”stadsväsendets” uppkomst och 
tidiga utveckling. Klyftan har varit djup i språkbruk, tänkesätt och attityder.

Men tiden har gått och klyftan har smalnat. Idag kan man iaktta en ömsesidig 
rörelse mot gränsöverskridanden mellan humaniora och samhällsvetenskaper — historia 
och geografi. Denna rörelse har inte gått stadshistoria och stadsgeografi förbi. Från 
geografiskt håll har man, som exemplet Carter visar, i allt högre grad intresserat sig 
för "historiska” samhällen. Stadshistoriker börjar införliva samhällsvetenskapliga teo
rier och problemställningar med sin vetenskapliga arsenal. Två arbeten publicerades 
på åttiotalet som på ett intressant sätt sätter in den europeiska urbaniseringsproces
sen i ett långtidsperspektiv, och samtidigt strävar mot en teoretisk förståelse av makro- 
förloppet ”urbanisering”.

Ekonomhistorikern Jan de Vries har gjort en stort upplagd kvantitativ studie över 
den europeiska urbaniseringsprocessen 1500—1800, i vilken han på åtskilliga punkter 
anknyter till geografernas modeller och problemställningar.1’ De Vries undersökning 
baserar sig på en omfattande databas, som gjort det möjligt för honom att kartlägga 
det västeuropeiska stadssystemets kronologi och struktur under den tidigmoderna 
perioden. Resultatet har blivit en väldokumenterad, till stora delar induktivt upp
byggd, rekonstruktion av det historiska urbaniseringsförloppet insatt i belysande 
teoretiska perspektiv. Denna bok är en självskriven referens för min egen studie.

En annan viktig utgångspunkt för mina egna forskningar är Paul M Hohenberg och 
Lynn Hollen Lees stora översikt över Europas urbanisering från medeltid till nutid.11 
Hohenberg/Lees makrohistoriska angreppssätt är fruktbart för den som vill förstå det 
processuella skeendet i dess grunddrag. Särskilt intressanta i det här sammanhanget 
är deras uppfattningarom urbaniseringsprocessens kronologi och geografiska överbe
stämningar. Jämfört med de Vries är Hohenberg/Lees i vissa avseenden mer teoretiskt 
styrda i sin framställning. Deras utgångspunkter är ibland, enligt min mening, väl a 
prioriskaoch deduktivt härledda, samtidigt som deras empiri tenderar att bli impres
sionistisk. Detta hindrar emellertid inte att de resultat och hypoteser som tas fram är 
av stort värde.

Utöver dessa båda grundläggande arbeten vill jag här också peka på Fernand 
Braudels "megastudie” över den materiella och ekonomiska civilisationen på global



nivå under den tidigmoderna perioden.n Centralt i det här sammanhanget är den 
roll Braudel tilldelar städerna. Mycket grovt schematiserat kan man säga att Braudels 
städer opererar på två socioekonomiska nivåer. På marknadsekonomins nivå agerar 
de många mikro-, små- och mellanstora städer som utgör en integrerad del av varu- 
och tjänsteflödet i vardagsekonomin. På kapitalismens nivå däremot bildar de verk
ligt stora städerna, de internationella metropolerna, fokuseringspunkter för världs
ekonomin. Dessa urbana giganter blir i Braudels världsuppfattning alltomfattande 
”motorer'' bakom den ekonomiska och sociala utvecklingen, och växlingar i världs
ekonomiernas tyngdpunkter är intimt sammanlänkade med de "egna" metropolernas 
historiska upp- och nedgångar.

Städer i historiska databaser
Braudels väldiga studie vilar på en omfattande beläsenhet, men dess omfång är av 
den arten att det empiriska underlaget med nödvändighet har fått en i stor utsträck
ning illustrerande och belysande uppgift. När aggregerade data stått till buds har 
Braudel inte tvekat att utnyttja dem, men för åtskilliga av hans problemställningar 
har inget sådant underlag funnits inom räckhåll. Det har gjort Braudels, liksom 
Hohenberg/Lees, framställning delvis impressionistisk. Här går en tydlig demarka
tionslinje mot de Vries, som tvärtom grundar sig på en systematiskt genomförd 
kvantitativ studie. Den databas han konstruerat omfattar i princip alla Västeuropeis
ka städer som under perioden 1500—1800 haft minst 10.000 invånare. Han har här
igenom skapat en värdefull empirisk utgångspunkt för fortsatt forskning, där kom
parativa perspektiv kan få en substantiell underbyggnad.

Problemet med de Vries databas är att dess nedre tröskelvärde ligger väl högt för 
att ge en bra belysning åt det europeiska stadsväsendet i dess helhet. Gränsen 10.000 
invånare, hävdar de Vries själv, är vald av praktiska skäl, och motsvarar inte den urba
na verkligheten i det tidigmoderna Europa. Två- till tretusen invånare, menar han, 
vore mer i linje med faktiska historiska förhållanden.K> Det är en iakttagelse som är 
höggradigt relevant för skandinaviska förhållanden. De Vries databas fångar bara in 
sex nordiska städer (Bergen, Köpenhamn, Göteborg, Karlskrona, Oslo och Stock
holm). Majoriteten av de svenska och finska städerna saknas.

Värdet av de Vries undersökning är obestridligt, och de praktiska överväganden 
som styrt dess avgränsningar torde vara helt ofrånkomliga. Ytterligare en databas av 
liknande slag har emellertid också publicerats. I Bairoch/Batou/Chèvres statistiska 
sammanställning "The Population of European Cities from 800 to 1850” har ambi
tionsnivån legat ännu högre.1 Denna databas, som byggts upp vid Centre of Inter
national Economic History i Geneve, redovisar europeiska städer med lägst 5.000 
invånare. Den täcker såväl medeltid som tidigmodern tid, och till skillnad från de 
Vries’ databas omfattar den även Östeuropa, inklusive europeiska Ryssland. Mät
punkterna är förlagda till sekelskiftena, vilket under den tidigmoderna perioden ger 
en glesare beläggsfrekvens än hos de Vries. Detta innebär dessvärre att de båda data
baserna inte i alla avseenden är jämförbara. De Vries tätare mätpunkter har bland 
annat gjort det möjligt för honom att fånga in konjunkturella förlopp, som tenderar 
att försvinna i Bairochs m.fl. databas. Som komparativa referenspunkter för min



egen databas har båda dessa europeiska datasammanställningar sitt otvivelaktiga 
värde. De ger möjlighet att på ett empiriskt substantiellt sätt placera in den svenska 
urbaniseringen i ett europeiskt sammanhang.

Ett svenskt forskningsläge
En karta utan koordinater
Den vetenskapliga diskussionen om städer och stadstillväxt i Sverige har främst kon
centrerats till den våg av stadsgrunclningar, som började vid 1500-talets mitt med 
anläggandet av Helsingfors, och sedan pågick i etapper fram till Karlskronas grund
läggning 1680. De drygt trettio städer som då tillkom svarade för en viktig del av 
periodens stadstillväxt. Men detta är naturligtvis inte hela sanningen. Urbaniserings
processen har fler aspekter. Beskrivningen här av det svenska forskningsläget kon
centreras till två problemområden.IS Det ena är analytiskt och handlar om den äldre 
forskningens sätt att beskriva och förklara stadsväsendet/-systemet i dess helhet. Det 
andra är empiriskt och behandlar tidigare försök att rekonstruera stadssystemets 
kvantitativa dimensioner.

Det är träffande att karakterisera forskningsläget som på en gång både fylligt och 
magert. Karakteriseringen beror på hur vi föredrar att definiera ”forskningen" på 
området. Jag har medvetet stannat för en snäv definition, och begränsat mig till 
sådan litteratur som bedömts ha en någorlunda direkt relevans för frågeställningar
na i den här boken. Så till exempel har den mycket omfattande monografiska litte
raturen kring enskilda städer lämnats utanför. Detsamma gäller regionala studier, 
och översiktliga arbeten rörande andra aspekter av stadsväsendet (exempelvis stads
planer, arkitektur, stads- och stapelrätt, stadsförvaltning, stadskultur m.m.). Koncen
trationen har lagts på principiellt intressanta artiklar och avsnitt i större arbeten som 
tar upp frågan om urbaniseringen som en social och historisk process och det urba
na systemet som en strukturell företeelse. På så sätt har den behandlade litteraturen 
blivit tämligen begränsad till sin kvantitativa omfattning. Som jag bedömer situa
tionen återspeglar dock detta ganska bra forskningsläget på området. Relativt litet 
har gjorts inom det speciella problemområde som behandlas inom ramen för min 
undersökning, samtidigt som detta problemområde ryms inom ett forskningsfält 
som är överrikt behandlat vad andra aspekter beträffar. Med en kanske tillspetsad 
metafor skulle man kunna beskriva forskningsläget som en karta med många detal
jer men ännu utan det koordinatsystem som ger överblicken och anger skalan.

En viktig begränsning i sammanhanget måste framhållas. Denna undersökning 
omfattar Sveriges och Finlands stadsväsende. Det är motiverat med tanke på hur de 
geopolitiska gränserna såg ut under den s.k. ”tidigmoderna” perioden. Men jag är 
fullt medveten om att den forskningsöversikt som ges här inte täcker det finska forsk
ningsläget på ett tillfredsställande sätt. Eftersom jag inte behärskar finska språket 
kan följande skiss inte göra den finska forskningen någon rimlig rättvisa. Innan jag 
går vidare i texten vill jag därför skjuta in denna allmänna reservation. Starkt med
veten om mina begränsningar har jag härvidlag inskränkt mig till Aströms urbani
seringsrapport från 1977, som emellertid står central i det problemområde som 
behandlas i den här studien.19



Från städer till centrala orter
Eli Heckscher har dragit upp flera viktiga huvudlinjer för den vetenskapliga diskus
sionen på området. Han formulerade åtskilliga av de centrala frågorna redan på 1920- 
talet i sin tidskriftsartikel "Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600-talens 
svenska stadsgrundningar”. Under 30- och 4()-talen återkom han flera gånger till 
summa problematik.2,1 Heckscher kan sägas ha haft något av en ”paradigmatisk” roll 
inom den forskningstradition som tas upp här. Aren omkring 1920, då Eli Heckscher 
först formulerade sina tankar, var en dynamisk period i svensk stadshistoria. På 1910- 
talet hade man uppmärksammat att flera städer närmade sig sina 300- respektive 
350-årsjubiléer. På initiativ av Yngve Larsson skapades 1919 ett Stadshistoriskt 
institut i Stockholm knutet till det, vid den tiden ganska unga, Svenska stadsför
bundet.“1 Flera professionella historiker började från denna tid framträda med större 
och mindre arbeten inom det stadshistoriska fältet. Bland dem kan nämnas, förutom 
Eli Heckscher också Nils Herlitz, Adolf Schlick och Nils Ahnlund.” Några städer 
fick också jubileumsmonografier skrivna. Kanske mest framträdande var den stora 
satsningen som då gjordes på Göteborgs historia. I retrospektivt ljus har detta inten
siva skede i svensk stadshistoria kallats ”det stadshistoriska genombrottet".2’

Men "genombrottet” kom inte plötsligt och oförmedlat. Tjugotalets stadshistori- 
ker kunde bygga vidare på etablerade traditioner. Ända sedan 1700-talet hade lokala, 
geografiska studier spelat en roll i den akademiska forskningen. C T Odhner är emel
lertid den som anses vara stadshistoriens föregångsman i Sverige.21 Med sina ung
domsarbeten från 1860-talet rörande, stadsväsendets uppkomst och utveckling fram 
till 1600-talets mitt, lade han en grund förden kommande forskningen.21

Oclhners historieskrivning var i många avseenden ett barn av sin tid. Han anknöt 
till den "statsidealistiska" historiesyn som dominerade dåtidens yrkeskår av histori
ker. Historismen, som har blivit det samlande namnet på denna breda och vagt defi
nierade strömning i historiografin, hade sina rötter i en moraliskt/idealistiskt färgad 
och stats- och individcentrerad tradition. Den lyfte fram idéerna och de historiska 
"hjältarna” till beskådan och etisk granskning. Samhällens uppkomst, blomstring 
och fall sattes samman med monarkers och furstars handlingskraft och moraliska 
halt. Idéerna var samhällsförändringens yttersta drivkraft.2'’

Den historistiska historieskrivningen kom att prägla städernas historia i lika hög 
grad som staternas och folkens. Samhället sågs som en organisk helhet vars lemmar 
och inre organ fyllde sina uppgifter i enlighet med helhetens krav. I den stora sam
hälleliga organismen tilldelades städerna sina givna roller, vilka skulle spelas på 
lokalsamhällets nivå mellan den lägsta, hushållets och familjens nivå, och den högsta, 
statens nivå.2 Odhner stod mycket centralt i denna tradition. Det är inte svårt att 
hos honom hitta formuleringar som tilldelar kungarna ansvaret för städernas öden. 
Kungarna var goda eller dåliga, kompetenta eller inkompetenta, och städernas 
blomstring och tillbakagång var knutna till monarkernas dådkraft.

Odhners historiefilosofiska utgångspunkter ställer honom delvis utanför de pro
blem som behandlas i den här boken. "Urbanisering” är som begrepp en anakronism 
tillämpad på Odhners tankevärld. Han var inte primärt intresserad av urbanise
ringsprocessen som strukturellt fenomen. I den mån han uppmärksammade urbani



seringens kvantiteter och materiella förutsättningar var det snarast som symptom på 
eller manifestationer av idéer uttryckta genom den politiska och rättshistoriska ut
vecklingen. För Odhner handlade stadsväsendets ”konjunkturer” om perioder av 
blomstring och förfall, inte om demografiska expansions- respektive stagnationsske
den. Han var intresserad av städernas och stadsbefolkningarnas "betydelse" i politisk 
och judiciell mening inte i ekonomisk/demografisk.J,s

Odhners inriktning mot politik, förvaltnings- och rättshistoria skulle komma att 
dominera stadshistorien för lång tid framåt. När det gäller vetenskapsuppfattning 
och historiesyn representerade han dock en tradition som så småningom skulle mötas 
av alternativa synsätt. Eli Hecks cher var påtagligt influerad av neoklassisk ekonomisk 
teori, och detta kom att prägla hans vetenskapliga analyser på åtskilliga historiska 
områden.Jy Inte minst gäller det hans uppfattning om städernas roll på 1500- och 
1600-talen. Förutsättningen för stadstillväxt var, menade han, att samhällsekonomin 
kunde bära upp ett utvecklat stadssystem. Saknades denna förutsättning saknades 
också potentialen för verklig stadstillväxt. Det var detta, menade han vidare, som 
hämmade utvecklingen i vasatidens nygrundade städer. Flertalet av dem förblev små 
och obetydliga, trots kronans ambitioner att skapa ett inhemskt stadsväsende på nivå 
med samtidens kontinentala. I denna sin negativa värdering av det äldre svenska 
stadsväsendet anknöt Heckscher till en gammal tradition, med rötter i 1600-talets 
rådsdebatter. Redan Odhner hade formulerat tanken, och den har spelat stor roll även 
för den moderna diskussionen.30

Men Heckscher hade en nyanserad uppfattning om urbaniseringsprocessen. Han 
var medveten om urbaniseringsgradens ökning från ca 5 % på 1570-talet till 10% 
vid 1800-talets början. De medeltida städerna, ansåg han vidare, hade klarat sig för
hållandevis bra jämfört med nygrundningarna, och av de senare var det främst Gus
tav Adolfs, förmyndarregeringens och drottning Kristinas stadsgrundningar som 
visat dålig utvecklingsförmåga. Städerna från Gustav Vasas söners tid hade inte 
sämre förutsättningar än medeltidsstäderna, och även senare fanns några exempel på 
spektakulära framgångar. Främst av dem var Göteborg, som Heckscher ansåg vara en 
tidigmodern nygrundning. Heckscher var också mycket intresserad av Stockholms 
utveckling, och starkt medveten om huvudstadens centrala roll i urbaniseringspro
cessen.

Trots de viktiga motinstanserna ändrade Heckscher aldrig sin grundvärdering av 
stadsgrundningarnas betydelse för svensk ekonomi. Stadsgrundningspolitiken var 
till stora delar förfelad. Den var grundad på medeltida stadsekonomiska synsätt som 
inte passade för det agrart dominerade svenska samhället. Ännu 1800 hade bara en 
tredjedel av de nya städerna nått över 1.000 invånare. Inte heller var det mycket 
bevänt med urbaniseringsgraden. Sveriges 10% vid 1800-talets början kunde inte 
alls mäta sig med länder som Tyskland och Danmark. Flertalet städer var små och 
agrara till sin ekonomiska karaktär.’3

Heckschers syn på städernas utvecklingsmöjligheter hade ett ”ekonomistiskt” och 
"funktionalistiskt” drag. Städer skulle fylla vissa ekonomiska funktioner, som mer 
eller mindre var bestämda av samhällsutvecklingen i stort. Kungars och andra stads- 
grundares inflytande på urbaniseringen var starkt begränsat av givna ekonomiska



betingelser.1' Liknande tendenser till nyorientering i 1 920-talets generation av stads- 
historiker, om än långt mindre uttalade, kan man finna hos Ni/s Herlitz och Adolf 
Schlick. Den senares bok om det äldsta svenska stadsväsendet har, i sin starka beto
ning av handelns roll för städernas uppkomst, en ”materialistisk" tendens, som 
mycket väl kan ses i kontrast mot Odhners ”idealistiska" syn på städerna. Denna 
icke-marxistiska ”historiematerialism" var delvis kännetecknande för den s.k. wei- 
bull-skolan som hade sitt vetenskapliga genombrott vid samma tid.11 I sin bok om 
stadsförvaltningen på 1830-talet går Nils Herlitz in på rangordningar och typklas
sificeringar av städerna, och han för också en diskussion om de s.k. "stadsbildande 
faktorerna”. 1 anslutning till den tyske ekonom-historikerna Schmoller, indelade 
Herlitz städerna i produktionsstader, konsumtionsstäder och slutna eller självförsör
jande städer. Till de stadsbildande faktorerna räknade han kyrkan som han menade 
spelat en stor roll under medeltiden, och staten, som ännu på 1800-talet var en vik
tig faktor. Den tredje faktorn var stadsnäringarna, bland vilka Herlitz särskilt beto
nade utrikeshandeln och jordbruket. Inre handel, hantverk, industri och fiske var, 
bortsett från enstaka städer, av mindre betydelse.^

Denna tendens till systematik och ekonomiskt tänkande låg delvis i linje med det 
heckscherska angreppssättet, men Herlitz var också en del av den historistiska tradi
tionen. I två översiktliga artiklar samlade Herlitz sina uppfattningar om det svenska 
stadsväsendets långsiktiga utveckling från uppkomsten till modern tid.1'1 Han mena
de där bl.a. att städernas historia blir betydelsefull först sedd i samband med folkets 
och rikets öden. En stad får inte ses isolerad. Den är en produkt av natur och kultur
liv, av ekonomiska och sociala förhållanden. "De naturliga faktorerna hava i alla tider 
i mångahanda måtto modifierats genom de makthavandes direkta eller indirekta 
ingripanden i det ekonomiska livets gång.” ^

De nya linjer som drogs upp av 1920-talets stadshistoriker skulle länge bli beståen
de, och i vissa avseenden är forskningsläget ännu inte mycket förändrat.lH Den tra
dition av monografiskrivande som fick en skjuts framåt med tjugotalets jubileer har 
fortsatt, och successivt resulterat i ett antal stora och ambitiöst upplagda stadshisto
riker. Ÿ> Stadsväsendet i olika delar av landet har också fått regional belysning genom 
att det ibland behandlats i läns- och landsdelshistoriker.40 Sammantaget har denna 
mycket omfattande stads- och regionhistoriska forskning skapat ett mångfacetterat 
kunskapsläge, som inte enkelt låter sig överblickas eller sammanfattas i urbanise
ringstermer.

På sjuttiotalet gjordes emellertid nya ansatser. Då hade också den vetenskapsteo- 
retiska diskussionen genomgått en radikal omvandling. Den gamla "historistiska” 
traditionen från Odhner, som började gå i upplösning redan på tjugotalet, hade 
avlösts av samhällsvetenskapligt inspirerad och teoristyrd urbaniseringsforskning. 
Det stora sjuttiotalsprojektet "Medeltidsstaden" spelade härvidlag en viktig roll.41 
Bland annat debatterades Adolf Schücks tes om handelns betydelse för den tidiga ur
baniseringsprocessen. Idag betonas i högre grad statsbildningsprocessen som en viktig 
faktor i sammanhanget.

Det moderna forskningsläget sammanfattades 1977 i en serie rapporter till den 
17:e nordiska historikerkongressen i Trondheim. Dessa rapporter blev betydelsefulla



som probleminventeringar, och de visar på flera sätt spår av den vetenskapsteoretiska 
nyorientering som ägt rum under 1900-talet. I del 2 behandlar Birgitta Ericsson och 
Sven-Erik Aström anläggningen av nya städer och utvecklingen av stadssystemet i 
Sverige och Finland mellan 1500-och 1700-talen. Rapporterna i samma volym från 
Danmark, Norge och Island skapade samtidigt värdefulla möjligheter till jämföran
de analyser mellan de nordiska länderna.|J

Birgitta Ericsson för diskussionen från Eli Heckscher vidare, och menar att dennes 
värdering av nygrundningarna var för ensidigt negativ. Visserligen var majoriteten 
av städerna små ännu år 1800, men det gällde såväl medeltidsstäder som nygrund- 
ningar. Därtill menar Ericsson att städers befolkningstillväxt inte räcker som be
dömningsgrund för deras framgång. "I sin skenbara obetydlighet har de många små 
städerna i Sverige fyllt viktiga funktioner. De nya städerna har vidgat fältet för stats
maktens aktivitet men också skapat arbetsmöjligheter för många av landets invåna
re, lett till ökad social rörlighet och vidare kontakter.”

Ericsson talar om en geografisk expansion mot rikets periferi och ekonomiskt vik
tiga inlandsområden, när hon analyserar nygrundningarnas rumsliga fördelning. 
Stadsgrundningspolitiken kan indelas i tre skeden, menar hon. Inledningsskedet 
1582—1611 och kulminationsskedet 1619-1652 hade i stora drag samma geografis
ka och funktionella överbestämningar. Det var då frågan om en "markant satsning på 
... norrlandskusten, bergslagsområdena och det strategiskt kommersiellt viktiga 
Älvsborgs län.” Kronans kontrollbehov och strävan att utveckla ekonomiskt perifera 
områden stod i centrum för politiken. Konsolideringsskedet 1659—1680 känneteck
nades av en avsevärt lägre takt i stadsgrundningspolitiken. Under detta skede spelade 
militärstrategiska motiv en avgörande roll för lokaliseringen av nygrundade städer.11

Isin modifiering av Heckscher ansluter Ericsson bland annat till Lars-Arne Norborg 
som redan tidigare betonat rationaliteten i de motiv som låg till grund för 1500- 
talets stadspolitik. Norborg menar att stadspolitiken inte var så verklighetsfräm
mande som Heckscher föreställde sig, och den var heller inte enbart styrd av medel
tida importerade stadsekonomiska föreställningar. Tvärtom hade kronan praktiska 
fiskala och militära syften som spelade en väl så stor roll i sammanhanget. Norborg 
identifierade två skeden i äldre vasatidens stadsgynnande politik. Under Gustav Vasa 
dominerade en centralistisk strävan att koncentrera stadsmannanäringarna. Småstä
der lades ned och deras borgare uppmanades, inte sällan bryskt, att flytta till närmas
te större stad. Denna centralistiska politik byttes emellertid till sin raka motsats under 
Gustav Vasas söner. Redan från 1560-talet syns tecken på en omorientering, som 
senare skulle förstärkas. "Med Gustav Vasas död”, säger Norborg, "var stadsnedlägg- 
ningarnas tid definitivt förbi". Den stora stadsgrundningsvågen startade på 1580- 
talet, och regleringen av stadsväsendet fick en annan, decentralistisk inriktning. Från 
denna tid rådde en ny princip — "många städer men en genomförd arbetsfördelning”. 
Erfarenheten hade visat att den modellen bättre svarade mot kronans behov av kontroll 
och ekonomiska resurser. I Norborgs framställning framstår således kronans ageran
de som pragmatiskt och inte helt orealistiskt. Resultatet blev emellertid magert, och 
i den värderingen hamnar Norborg till slut ändå på samma linje som Heckscher. De 
"svenska renässansfurstarna” hade trots allt ”tänkt för stort om fäderneslandet.” 14



Finlands städer behandlades i 1977 ärs urbaniseringsrapport av Sven-Erik Åström. I 
Aströms rapport har de nya samhällsvetenskapliga tendenserna slagit igenom med 
full kraft. Han gör ett systematiskt försök att sätta in det finländska stadsväsendet i 
ett centralortsteoretiskt perspektiv. Städerna indelas i fem hierarkiskt ordnade klasser. 
Överst i hierarkin befinner sig den lokala eller perifera metropolen. Därunder, i fal
lande ordning kommer stapelstäder, uppstäder, residensorter och militära baser. Över 
hierarkin, och bortom Äströms empiriska blickfält, svävar de egentliga metropoler
na — Europas ”megalopoler" Antwerpen, Amsterdam och London. n Särpräglande för 
det finska centralortssystemet var att de lokala metropolerna var lokaliserade utanför 
systemet. Åström utpekar Lübeck, Danzig, Riga, Stockholm och Petersburg som 
”ekonomiska emporter eller centra för politiska imperier" av denna typ. I Finland 
fanns endast de lägre klasserna av centralorter.

Under senare år har inte många försök gjorts att övergripande analysera den tidig
moderna svenska urbaniseringsprocessen. Vissa ansatser har emellertid utgått från 
projektet Stockholm blir huvudstad. Projektet, som letts av Herman Schiick, har ana
lyserat Stockholms väg till rollen som svensk rikshuvudstad huvudsakligen under 
l600-talets första hälft. Några av studierna i projektet närmar sig problematiken i 
denna undersökning. Den s.k. huvudstadsexpansionen har bland annat behandlats 
av Robert Sandberg. Åke Sandström har analyserat Stockholms förhållande till rikets 
mer perifera delar och konstaterat, med utgångspunkt i Wallersteins centrum—periferi
modell, att huvudstaden ekonomiskt närmade sig det centraleuropeiska kärnområ
det samtidigt som det norrländska upplandet ekonomiskt förskjöts ut mot periferin 
och in i ett stärkt beroendeförhållande. Sandberg/Sandström har senare menat att 
1 500-talets svenska stadsväsende ännu inte var ett sammanhängande integrerat ur
bant system. I sin senaste publikation pekar Sandström på statsmaktens oförmåga, 
trots höga ambitionsnivåer, att skapa ett funktionellt sammanhållet stadssystem 
baserat på genomförd arbetsdelning mellan städerna.16

Stadssystemets kvantiteter
Även när det gäller urbaniseringsprocessens och stadssystemets kvantitativa dimen
sioner kan forskningsläget fram till 1996 beskrivas som på en gång fylligt och 
magert. Fylligt på grund av de många folkmängdsberäkningar och folkmängdsupp- 
skattningar som ligger utspridda i mängden av stadsmonografier, översikter, veten
skapliga och populärvetenskapliga uppsatser m.m. Magert på grund av bristen på 
aggregerade sammanställningar. Åtminstone gäller detta för forskningsläget före 
min egen statistikpublikation Städernas folkmängd och tillväxt. Sverige (med Finland) ca 
ISlO-tal till 1810-tal, vilken kom i tryck 1996.i7 Generellt sett måste man konsta
tera att den moderna vetenskapliga diskussionen har varit grundad på ofullständig 
kännedom om stadssystemets kvantiteter. Den debatt som initierats av Heckscher 
och andra baserades i stor utsträckning på den äldsta offentliga statistiken, och 
den tar sin början först omkring sekelskiftet 1800. Urbaniseringsförloppet före den 
offentliga statistikens uppkomst har inte bekvämt gått att överblicka tidigare.1* 
Huruvida ovannämnda statistikpublikation kommer att ändra situationen återstår 
att se. Denna bok är i vart fall en början.



Trots den angivna bristen på äldre undersökningar föreligger emellertid ett par 
äldre studier som ger en uppfattning om storleksordningarna under 1 500-talets sena
re del och början av 1600-talet. För den svenska riksdelen förelåg redan på 1930-talet 
två beräkningar av aggregerade befolkningstal. Båda baseras på äldre kameralt mate
rial och har tillkommit som led i försök att beräkna egentliga Sveriges folkmängd på 
1 570-talet respektive under Gustaf II Adolfs tid. De beräkningar av Sveriges folk
mängd på 1570-talet, som publicerades av Hans Forssell redan på 1870-talet, har 
utgjort grunden för åtskilliga diskussioner om vasatidens befolkningsförhållanden. 
Forssells studier byggde på ett varierat kameralt material, men de utgick från läng
derna till den första Älvsborgs lösen som empiriskt basmaterial. Syftet var inte 
enbart att presentera befolkningsstatistik. Många av de data han lät publicera belys
te ett mycket bredare spektrum av ekonomiska och sociala förhållanden. Som kvan
titativt intresserad historiker var Forssell klart före sin tid, och han har också blivit 
känd för sina för tiden avancerade uppfattningar i källkritiska frågor.10

Forssells grundläggande historisk-statistiska arbeten var så pass omfattande, väl
gjorda och belysande att de kommit att spela en stor roll för senare tiders historiska 
forskning. En del resultat står sig ännu ganska väl. Inte desto mindre måste man 
konstatera att tiden och forskningsmetoderna har passerat dem i vissa viktiga av
seenden. En punkt där senare forskningar välmotiverat har satt in sin kritiska arse
nal gäller Forssells beräkningar av Sveriges totalbefolkning. Det är en kritik som 
givetvis samtidigt träffar hans beräkningar av städernas befolkningstal.51

Forssell brottades med stora luckor i materialbeståndet. För att fylla dessa tving
ades han till interpolationer och andra slags indirekta beräkningar. Dessa utfyllnader 
kunde inte undgå att inverka på slutresultaten. En annan faktor av betydelse var det 
krig, det nordiska sjuårskriget, som nyligen hade avslutats vid den tid Forssells be
räkningar gäller. Detta faktum har bevisligen starkt influerat redovisningen i de källor 
han utnyttjat. En tredje och mycket betydelsefull felkälla var det nödvändiga steg 
som måste tas från den verklighet, som kunde iakttas, vilken framför allt bestod av 
hushållsenheter, till den verklighet som skulle uppskattas, nämligen rikets totalbe
folkning. Det torde vara en genomgående uppfattning, åtminstone sedan Fleckschers 
dagar, att Forssells beräkningar har hamnat för lågt.

Kritiken mot den andra stora undersökningen av Sveriges befolkning, Sigurd Sund- 
quists 1938 publicerade studie av Sveriges befolkning på Gustav II Adolfs tid, har 
delvis gått i motsatt riktning. Redan Heckscher framförde åsikten att Sundquist haft 
en systematisk tendens att räkna upp sina siffror. Trots kritiken har Sundquists 
beräkningar stått sig bättre än Forssells. Som regel grundar sig moderna uppskatt
ningar just på Sundquist.52

För större delen av den svenska stormaktstiden saknas aggregerade sammanställ
ningar av städernas befolkning. Först från 1700-talets mitt börjar återigen utförliga
re redovisningar. Redan 1949 publicerade således Daniel Almqvist den s.k. Börstorps- 
samlingens data över städernas förhållanden 1747. Denna registrering anses bland 
annat bygga på mantalslängderna, och har trots påvisade brister utnyttjats av senare 
forskning.5’ Vad beträffar städernas yrkesstruktur och befolkningssammansättning 
föreligger emellertid numera en utförligare bearbetning som bygger på Tabellverkets



primärmaterial. Yngve Fritzell har således publicerat ett par studier över yrkessam- 
mansättn ingen i städerna under 1700-talets senare och 1800-talet förra del. Den första 
av dem beskriver situationen omkring 1751, 1772 och 1805, och är därmed intres
sant som referenspunkt och uppföljning av min egen undersökning. Fritzells beräk
ningar är inte helt fria från det i sådana här sammanhang alltid nödvändiga inslaget 
av interpolationer och indirekta beräkningar, men den förefaller metodiskt välgrun
dad och måste anses klart tillförlitligare än Börstorpssamlingens data. Hans upp
skattningar av städernas aggregerade folkmängd och Sveriges urbaniseringsgrad 
under 1 700-talets senare hälft får idag anses vara de bästa tillgängliga.v 1

Till skillnad från Börstorpssamlingen redovisar emellertid inte Fritzell de finska 
städerna. När det gäller Finland är situationen i övrigt likartad den svenska. Sund
quist gjorde på sin tid en särskild undersökning av Finlands folkmängd, och i denna 
finns städerna särredovisade. Liksom i Sverige går naturligtvis de finska folkräk
ningarna tillbaka till 1700-talets mitt, men städerna särredovisas, i den offentliga 
statistiken, först från 1800-talets början. En utförligare beräkning för 1700-talet, 
baserad på mantalslängder och befolkningsstatistik, har publicerats av Oiva Turpeinen. 
Den fyller i det här sammanhanget samma forskningslucka som Fritzells studie på 
det svenska materialet.^

Slutsatser
Den empiriska forskningssituationen fram till min egen statistikpublikation kan 
sammanfattas så att vi haft goda data över städernas befolkningar från 1720-talet 
(Finland) respektive 1750-talet (Sverige). Vi har också haft underlag för uppskatt
ningar i äldre beräkningar av Sundquist och Forssell, men här måste källkritiska 
reservationer föras in i resonemangen. Vad avser den mellanliggande perioden, dvs. i 
praktiken stormaktseran, har i stort sett saknats systematiska redogörelser för stads- 
systemets kvantiteter på aggregerad nivå. Går man ner till enskilda stadsmonografi- 
er och regionala undersökningar finns dock en myckenhet av folkmängdsuppgifter 
även för denna period, men här skiftar både beräkningsgrunder och beräkningskvali- 
tet kraftigt från studie till studie. En minimislutsats, som tillika utgör plattformen 
för min egen empiriska studie, är att perioden mellan början av 1600-talet och 1700- 
talets andra kvartal respektive mitt utgör en forskningslucka.

Ska man sammanfatta det analytiska forskningsläget blir läget mindre väldefinie- 
rat. Uppenbarligen har äldre forskning (Odhner, Heckscher, Herlitz) haft en förhål
landevis god uppfattning om urbaniseringens huvuddrag. Den stora stadsgrund- 
ningsvågen på 1 500- och 1600-talen var identifierad på ett tidigt stadium. Tendensen 
mot centraliserade urbaniseringsmonster på 1600-talet framträder också förhållan
devis tydligt, liksom den uttalade uppfattningen om stadsväsendets relativa efter
blivenhet. Den låga urbaniseringsgraden torde ha stått klar för flertalet historiker 
redan i och med Forssells publikationer.

Den kritik mot den äldre traditionen, som efterhand vuxit fram, har synbarligen 
främst följt två linjer. Dels har man nyanserat den äldre forskningens värderingar av 
de nygrundade städernas betydelse och introducerat nya orsaksresonemang vad 
beträffar stadspolitikens syften (Ericsson, Norborg). Dels har man, under intryck av



historieämnets allmänna förändringar, strävat mot en metodologisk och analytisk 
nyorientering. Denna var skönjbar redan på tjugotalet (Heckscher och i viss mån 
Herlitz), men har gjort sig gällande mer uttalat under de senaste decennierna. Här 
kan jag tillägga att det inte bara är Aström som har utnyttjat samhällsvetenskapliga 
teorier på de äldre städernas utveckling. Detta är en tendens som gjort sig gällande 
på bredare front.v’ Den djupare innebörden av denna metodologiska nyorientering 
synes vara en flykt från idealistiska och historistiska betraktelsesätt till mer struktur- 
funktionalistiskt orienterade analysmodeller.

Den stora omorienteringen kom på sjuttiotalet. Idag tycks det allmänhistoriska 
forskningsläget i Sverige än en gång ha pendlat över. Intresset för mentalitetshisto- 
ria och historisk antropologi har dominerat bilden under åttiotalets slut och nittio
talets början. Detta nya ”paradigm" har börjat prägla den historiska urbaniserings
forskningen i Sverige, men ännu är forskningen på detta område ganska ung. Det lär 
dröja ännu ett tag innan urbanhistoriska synteser börjar ta form med denna nya 
inriktning. Möjligen är det tillspetsat att hävda att det tills vidare är en "samhälls
vetenskaplig” orientering som representerar det rådande forskningsläget. Påståendet 
är emellertid rimligt om man inskränker det till att gälla större urbana processer och 
stadssystem i deras helhet. Men detta, som en del kanske skulle kalla föråldrade, 
forskningsläge har ännu påtagliga brister att övervinna. Den debatt som förts har 
varit för ensidigt knuten till stadsgrundningsproblematiken och den har baserat sig 
på ofullständiga empiriska data. Därtill kommer att den internationella forskningen 
under 1980-talet har introducerat frågeställningar och metoder som ännu bara spo
radiskt har fått genomslagskraft i svensk forskning.



Kapitel 2. Urbanisering som teori- 
och metodproblem

Varje urbaniseringsförlopp är i sig en unik historisk händelse.5 Ingenstans i världen 
har den urbana omvandlingen av samhället gått igenom identiskt samma faser som 
någon annanstans. Den svenska urbaniseringen måste, liksom andra urbaniserings- 
förlopp, tolkas i dess eget tids- och rumssammanhang. Men det är inte detsamma 
som att avvisa alla försök till teoretisk förståelse. Det kan visserligen hnnas anled
ning att förhålla sig kritisk till en allt för schematisk syn på urbaniseringsprocessen, 
men det innebär inte att man måste förneka betydelsen av generellt verkande fakto
rer. Urbaniseringen är ett teoretiskt problem lika väl som ett historiskt. Städer och 
stadstillväxt är påverkade av övergripande strukturer likväl som av lokala och tids
bund na förhållanden. 1 den här studien diskuteras teoretiska problem huvudsakligen 
i anslutning till de kapitel där olika delproblem behandlas. Jag tar därför här endast 
upp några övergripande teoretiska frågor som ”uppsamlande perspektiv” på under
sökningen.

Vad beträffar de stora problemkomplexen framstår fler av de författare som be
handlas i den här boken, som relativt eniga på en punkt och uppdelade i två ”läger” 
på en annan. För det första kan man konstatera att flera av dem talar i termer av 
"urbana system". För det andra föreligger det en tydlig skillnad när det gäller vär
deringen av systemens grad av öppenhet. Det tycks finnas en motsättning mellan dem 
som å ena sidan betonar slutenhet och systeminterna faktorer (Hohenberg/Lees, 
Christaller) och dem å andra sidan som lägger stor vikt vid det öppna systemets mot
taglighet för systemexterna impulser (Carter, Nilsson, de Vries). I botten tycks ligga 
en motsättning mellan ett teoretiskt perspektiv som betonar urbana systems strävan 
mot inre balans och ett annat som lyfter fram oregelbundenheter och faktorer som 
bryter igenom balanserande tendenser. Det här är en motsättning som har både en 
"diakron”, tidsmässig och en "synkron”, rumslig dimension, i den meningen att 
urbana system kan visa upp både kronologiska och geografiska regelbundenheter som 
tyder på en tendens mot inre balans, och förändringssprång och geografiska oregel
bundenheter som uttrycker en motsatt tendens. Verkliga urbana system består vis
serligen av en komplex blandning av balanserande och upplösande influenser men 
motsättningen mellan balans och oregelbundenhet framstår som grundläggande. Den kom
mer därför att bilda en utgångspunkt, eller en "röd tråd” för mina egna analyser av 
urbaniseringsförloppet.

Städer i system

Det språk vi använder påverkar vårt sätt att se på verkligheten. Jag har ovan, och 
kommer i fortsättningen, att närmast synonymt använda begreppen ”urbant system” 
eller ”stadssystem" fullt medveten om att det är ett språkbruk som inte är själv



klart.1N I vilken utsträckning kan det tidigmoderna svenska ”stadsväsendet” beskri
vas som ett "urbant system”? Vad karakteriserar ett "system” av städer? Är det över
huvudtaget rimligt att i det här sammanhanget tala om ett ”urbant system"?

Jan de Vries utgår från ett systemteoretiskt betraktelsesätt i sin analys av Europas 
tidigmoderna urbanisering. Detta har ställt honom inför problemet att avgränsa ett 
för sammanhanget användbart systembegrepp. Ett system, hävdar han, innebär att 
helheten är mer eller annorlunda än summan av dess delar. Han anknyter till Alan 
Pred när han formulerar tre villkor för att man ska kunna tala om ett system av 
städer. Först och främst måste ett urbant system präglas av integrering. Städerna i 
systemet ska stå i ekonomiskt beroendeförhållande till varandra, så att ekonomiska 
förändringar i en del av systemet direkt eller indirekt leder till modifieringar av eko
nomin i andra delar. Det inbördes beroendeförhållandet i systemet förutsätter intern 
konkurrens.Y) För det andra måste ett fungerande urbant system vara präglat av inre 
differentiering. Systemet hålls samman av en mer eller mindre välutvecklad ekono
misk specialisering. Ett tredje villkor slutligen är att systemet ska karakteriseras av 
slutenhet i förhållande till andra urbana system. Systemets slutenhet innebär att man 
ska kunna urskilja dess gränser. Ett avgränsat urbant system, menar de Vries, bildar 
en region, och regionbildningar kan urskiljas på olika geografiska nivåer från natio
nella system, via regionala subsystem ner till lokala system.60

Det är inte helt givet att Sveriges städer och den svenska urbaniseringen låter sig 
förklaras inom ett systemperspektiv av det här slaget. Graden av systemintegrering 
mellan Europa och Sverige, liksom inom det svenska stadssystemet i sig, bör disku
teras förutsättningslöst. Men även i svensk forskning har man betonat systemsam
band. Den interna systemintegreringen har för mälardalens del daterats ända tillba
ka till 1200-talet. Ett systemteoretiskt perspektiv har också anlagts på de finska 
städerna under tidigmodern tid, liksom vissa svenska små och medelstora städer i 
stormaktstidens slutskede. De ”skånska” städerna under den danska tiden har analy
serats inom ramen för det tidigmoderna danska stadssystemet.61

Ett systemteoretiskt synsätt passar väl med den metodologiska och empiriska 
ansats som den här boken vilar på. Samtidigt har, med viss rätt, denna vetenskapliga 
tradition kritiserats för att den inte når djupet av de orsakssammanhang som skapar 
sociala system och historisk förändring. En grundläggande kritik går ut på att histo
riska makroförlopp och makrostrukturer inte kan förklaras med hänvisning till över
gripande, överindividuella ”faktorer”, ”krafter” eller "mekanismer”. Lika lite som 
exempelvis ”urbaniseringsprocessen" kan sägas ha en materiell existens, lika lite kan 
anonyma krafters spel förklara hur samhällen utvecklas. Grundläggande begrepp i 
urbaniseringsteori som ”centralisering” och ”centralitet" saknar i princip också reali
tet. De är metafysiska och kan alltså inte ”förklara” i egentlig mening. En makropro- 
cess har inte fått sin förklaring förrän den har förklarats på individnivå. Människor 
väljer att flytta till städer därför att de har behov av närhet till andra människor, inte 
därför att de känner sig "dragna” dit av en mystisk gravitationskraft kallad ”centrali
tet”. I vetenskapsfilosofiska termer brukar man ibland formulera den här typen av 
motsättning som en motsättning mellan ”metodologisk holism” och ”metodologisk 
individualism”.



Kritiken mot strukturella och "holistiska" samhällsvetenskapliga traditioner har 
tagits upp i en omfattande metodologisk debatt, som numera involverar även histo
riker.6·2 En stor del av diskussionen har inriktat sig på att lösa upp motsättningen 
mellan "aktörer” och "strukturer” och i stället nå fram till en fruktbar förståelse av 
samspelet mellan individuella aktörers fria handlande och de strukturer som skapar 
gränserna för detta handlande. De sociala systemen har då uppfattats som kulturellt 
”skapade” och beroende av de sociala aktörernas sätt att "läsa” och förstå det egna 
kulturella sammanhanget. Det är framför allt historisk antropologi och mentalitets- 
historia som har fört fram dessa tankegångar i modern historieforskning.

Av olika inte minst praktiska skäl är det omöjligt för mig att plocka upp den kas
tade handsken i denna fråga. Jag uppfattar den metodologiska kritiken som rimlig i 
flera avseenden, men min undersökning av den svenska urbaniseringsprocessen kan 
inte fördjupa sig i det intrikata spelet mellan olika aktörer på den historiska arenan. 
Jag har heller inte möjlighet att lägga om analysinriktning och i stället orientera 
mig mot det mentalitetshistoriska hållet. Däremot upplever jag det som nödvändigt 
att i viss utsträckning ”väga in” aktörsfaktorn i de huvudsakligen makrobetonade 
analyser som bildar grunden för mina orsaksresonemang. Jag återkommer till detta 
i slutet av boken, där det då företrädesvis kommer att handla om staten och sociala 
eliter som historiska aktörer. Beträffande den metodologiska kritiken menar jag 
också att kvalitativa analyser av aktörers historiska roll och mentaliteters styrka lätt 
blir hängande i luften om grundläggande kvantiteter är för dåligt kända.

Urbaniseringsbegreppet

Demografisk eller kulturell urbanisering
Ett grundproblem för en studie av det här slaget är naturligtvis själva begreppet 
urbanisering. Vad menar vi när vi talarom ”urbanisering”?

Urbaniseringsbegreppet är långt ifrån entydigt och stringent till sin innebörd. Det 
är tvärtom vagt och abstrakt, och det täcker en social realitet som knappast kan sägas 
"existera” i materiell mening. Urbaniseringsbegreppet är normalt en samlingsterm för 
ett aggregat av flera städer i förändring. Det står för en summa av delförändringar, och 
det är ett faktum som komplicerat diskussionen om begreppets lämpliga innebörd.

Mycket förenklat kan den vetenskapliga diskussionen i ämnet sägas ha pendlat 
mellan två poler som vardera representerar en minimum- och en optimumdefinition. 
I sin minimumvariant blir "urbanisering” termen för en befolkningstillväxt som går 
fortare i städer än på landsbygd. Denna typ av enkel, kvantitativ urbaniseringsdefi
nition har kallats "demografisk urbanisering”. För tydlighetens skull kan den inne
börden av ordet urbanisering ställas mot termen ”stadstillväxt”, som betecknar all 
befolkningsökning i städer oavsett dess relation till utvecklingstakten i det omgi
vande samhället.6’

Till skillnad från den demografiska definitionen inriktar sig dess motpol på urba- 
niseringsbegreppets kvalitativa aspekter. Städer betraktas som ett självständiga sociala 
formationer med en särpräglad, "urban” struktur och livsstil. Det kanske mest kända



exemplet på den här uppfattningen är Louis Wirths berömda artikel från 1938 ”Urba
nism as a Way of Life". ”Staden" blir med detta synsätt en särpräglad miljö vars 
mångfald, befolkningstäthet och storlek formar invånarnas mentalitet och attityder. 
Stadsmiljön bildar en självständig "urban" kultur, som framkallar social förändring. 
I sin extrema variant blir urbaniseringsprocessen med denna kvalitativa "urbanism”- 
definition den yttersta variabeln i en social förändringsprocess, den variabel som ska
par samhällsstrukturer. Denna typ av definition har kallats ”beteendemässig urbanise
ring” efter det engelska uttrycket ”behavioural urbanization”. Eftersom definitionen 
tar sikte på kulturella företeelser, fattade i vid mening, skulle "kulturell urbanisering" 
kunna vara en alternativ term.6'

Ingen av dessa definitioner är egentligen bra. Den kvantitativa kan bli ointressant 
i sin numeriska trivialitet. Växande stadsbefolkningar är inte intressanta i sig, bara 
som tecken på förändring. Urbaniseringens kvantitativa aspekt är bara första steget i 
studiet av den sociala företeelsen "urbanisering”. Ur empirisk och metodisk syn
punkt är det ett nödvändigt steg, men ur teoretisk synpunkt inte ett tillräckligt. Den 
kvalitativa urbaniseringsdefinitionen kan å andra sidan bli missvisande. Den bygger, 
enligt min och andras mening, på felaktiga förutsättningar. Studiet av städer, stads- 
tillväxt och urbanisering kan inte "förklara” sociala makrostrukturer och föränd
ringsprocesser. Urbanisering är snarare symptom på än en orsak till förändring. Som 
saken ibland brukar uttryckas: urbanisering är en beroende och inte en oberoende vari
abel i samhällets omvandling. Det finns alltså goda skäl att ställa sig skeptisk till såväl 
en renodlat kvantitativ, demografisk definition, som en kvalitativ, kulturell sådan.

Stadsdefinitioner
Därtill kommer att det på senare tid har blivit en omstridd fråga huruvida det i verk
ligheten föreligger något socialt objekt som, på teoretiska grunder, rätteligen kan 
kallas ”stad” eller "urbanism”. Den engelske sociologen Philip Abrams går så långt 
att han föreslår att vi, i vetenskapliga sammanhang, ska göra oss av med stadsbe- 
greppet.

Det är en del som talar för Abrams argumentering även om den, som jag ser det, 
får väl långtgående konsekvenser. Alla definitioner av ”staden" tenderar att skapa pro
blem. De tar som regel sin utgångspunkt i ett fåtal stående karakteristika gemen
samma för flertalet städer i historien, inom en region eller en tidsperiod. Vanliga kri
terier i sammanhanget är, i varierande kombinationer: •

• bebyggelse-/boendepermanens
• bebyggelse/befolkningsstorlek och -täthet
• icke-agrara ekonomiska funktioner och centralitet
• social differentiering och mångfald
• ekonomisk specialisering
• sociala relationer präglade av rationalitet
• kontraktsrelationer i stället för sedvänja
• kompetensbestämda sociala positioner
• judiciell autonomi.



Definitionernas innehåll har varierat med deras syften. Modern befolkningsstatistik 
och medeltidsarkeologi förenar sig med konstvetenskap (stadsplaneanalyser) i en 
betoning av stadens fysiska gestalt. Centralitet och ekonomiska funktioner ingår 
som integrerade delar i ekonomiska och kulturgeografiska modeller. Inom sociologi, 
socialantropologi, etnologi och socialpsykologi blir staden en behållare för särskilda 
"urbana" sociala mönster. Det är inom dessa traditioner man har haft en förkärlek för 
"urbanism”-definitioner. 1 historia och politiska vetenskaper slutligen har rättsliga 
aspekter spelat något av en definierande huvudroll.66

En "stad” med så många ansikten ger inte minst en antydan om föremålets kom
plexitet, men även en bekräftelse på svårigheten med en teoretisk definition. Ingen 
definition kan omfatta samtliga kriterier. Samtidigt är ett eller några få av dem otill
räckliga för sitt syfte. Saken blir inte bättre av att man ökar antalet kriterier. Proble
met med den här typen av bestämningar är att de bara ofullständigt inringar sitt 
objekt. Ju fler bestämningarna blir dess färre av den totala mängden städer ryms en
tydigt i definitionens snäva ramar. Ju färre kriterier man använder desto fler sociala 
"objekt”, som inte rimligen kan kallas städer, passar in i sammanhanget.

I själva verket är det mycket svårt, kanske omöjligt, att finna en allmänt accep
terad och entydig teoretisk definition av staden. Den snart sagt oändliga variations
rikedomen av urbana ortstyper gör det till en något subtil aktivitet, att försöka 
finna de grundläggande gemensamma drag som kan bilda stommen i en definition. 
Det skolastiska draget vid sådana försök har ibland blivit framträdande i en aktivi
tet som mer liknar en form av scientistisk l'art pour l’art än något vetenskapligt 
fruktbart.

Stadsbildande faktorer
Det är, som jag ser det, motiverat att anknyta en diskussion kring definitionsproble- 
matiken till orsaksresonemang. Hur vi förklarar urbanisering är givetvis kopplat till 
hur vi definierar begreppet. Orsakerna till urbanisering och stadstillväxt har diskute
rats tämligen ymnigt i den vetenskapliga litteraturen och diskussionen har drag som 
är starkt besläktade med definitionsresonemangen. Viktigast är kanske den "reduktio- 
nistiska” tendens till förenkling som ligger under båda dessa typer av resonemang. 
Det finns en uttalad strävan att finna så få och grundläggande faktorer/kriterier som 
möjligt.

En klassiker på området är sociologen Gideon Sjöbergs "The Pre-industrial City. 
Past and Present." Sjöberg frågar sig varför städer har utvecklats, spridits och gått 
tillbaka under historiens gång. Som svar utpekar han två grundfaktorer: teknologi 
och maktstruktur. När järnet ersatte, koppar och brons som råmaterial i verktyg och 
transportmedel ökade produktiviteten i jordbruket och effektiviteten i transportsys
tem och kommunikationer. Teknologisk utveckling skapade på så sätt förutsättningar 
för en tidig spridning av städer, eller den järnålderns "urbana revolution” som tidi
gare Gordon Childe talat om. Teknologisk utveckling kan emellertid inte ensam för
klara urbaniseringen. Maktstrukturen är ytterligare en förutsättning för att städer 
och stadssystem ska kunna formas och bevaras. I det feodala samhället, menar Sjöberg, 
kan makteliten upprätthålla sin sociala position endast genom att bosätta sig i urbana



centra. Där kan den forma det skydd och det interna kontaktnät som är en nödvän
dighet för dess fortlevnad. En väletablerad maktelit är samtidigt också en nödvändig 
betingelse för att de feodala städerna ska kunna tillgodogöra sig en tillräcklig andel 
av landsbygdens produktionsöverskott.

Sjöberg lämnar även en del utrymme för "andra faktorer”. Människors värderingar 
kan påverka städers öden, menar han, och exemplifierar med Jerusalem. Landskapet 
och miljön sätter upp gränser för stadstillväxten. Däremot nedtonar Sjöberg det ofta 
framhållna sambandet mellan handel och urbanisering. Han har i stället en benä
genhet att betrakta en stabil maktstruktur som en nödvändig förutsättning för en 
fungerande handel/’

En likartad faktoruppsättning kan man finna hos andra författare. Ett exempel är 
geografen James H Johnson, som i rätt stor utsträckning anknyter till Sjöberg i sina re
sonemang om det tidigaste stadsväsendets uppkomst. Johnson talar om agrar över- 
skottsproduktion, teknologiska innovationer och en sofistikerad social organisation 
som förutsättningar för tidig urbanisering. Urbanisering är en social process mer än 
en rent ekonomisk, hävdar han, och pekar bland annat på religiösa aktiviteter som 
en betydande faktor i vissa sammanhang.

Johnson följer inte Sjöberg när det gäller värderingen av handelns betydelse. När 
han diskuterar ”den medeltida pånyttfödelsen av den urbana tillväxten” är det tvärt
om handeln som får spela den strategiska rollen. Johnson anknyter här till en annan 
klassiker inom det stadshistoriska området. För Henri Pirenne var den gradvisa till
växten av långdistanshandeln den kanske avgörande faktorn bakom den medeltida 
urbaniseringsvågen i Västeuropa. Johnson talarom ”viktiga, ekonomiska, sociala och 
politiska utvecklingsprocesser" när han vill förklara tendensen till växande urbana 
befolkningstal efter 1500-talet. Nationalstaten framstår som en ny ingrediens i 
utvecklingen under 1500- och 1600-talen. Dess uppkomst skapade betingelser för 
spridningen av stadslivet till stadslösa områden och länder.68

Faktorresonemang av det här slaget är ganska vanliga i geografisk och sociologisk 
litteratur. I likhet med definitionsresonemangen skapar de lätt en viss oklarhet i vad 
som ska anses vara orsaker och vad som är verkan. Det framgår inte alltid vilka "varia
bler" som är oberoende, självgenererande, och vilka som är beroende, dvs. i behov av 
yttre faktorer för att utvecklas. Johnsons och Sjöbergs olika syn på handelns roll är 
bara ett exempel på den här typen av analytiska vagheter. Miljön är en annan faktor 
som ibland, som hos Sjöberg, är en beroende variabel, vilken skapas och omskapas av 
människor i samverkan, men i andra sammanhang framstår som en nära nog oföränder
lig grundförutsättning.

Den här typen av resonemang kan lätt framstå som allt för schematiska. Det låter 
sig alltid göra att rada upp ett antal grundläggande faktorer som miljön, teknolo
gin, handeln, produktionen, makten och värderingarna. Men frågan är om man här
med har presenterat en förklaring till urbaniseringen. Snarare handlar det i stället 
om en utgångspunkt än en slutpunkt för analysen. Detta innebär naturligtvis inte 
att förhållandevis stabila, strukturella faktorer av det här slaget är ointressanta i 
sammanhanget. De bildar grundförutsättningar som slår igenom med varierande 
styrka i olika historiska situationer, och som sådana utgör de hinder och begräns



ningar för det historiskt möjliga. Som Johnson konstaterar, i en teknologisk situa
tion kan urbana agglomerationer existera, vilka i en annan överhuvudtaget inte 
skulle vara möjliga.

Att lyfta fram centraliteten
Vill man ändå framhålla ett grundläggande drag i urbaniseringsprocessen, tror jag 
man bör peka på sambandet mellan urbanisering och centralisering av samhällsfunk
tioner. Centralitet är den faktor som oftast utpekas som organiserande princip i fram
växten och utvecklingen av stadssystem. Tids- och rumssammanhangen kan variera, 
men det är samma abstrakta principer som styr det stora förloppet, vare sig det gäller 
dagens New York eller medeltidens Bogesund; samma strävan att konvergera rum 
och tid till ett begränsat utrymme; samma kollektiva vilja att övervinna kommuni
kationsproblem och mångfaldiga kontaktytorna mellan människor. På denna grund
läggande nivå kan urbaniseringen sammanfattande karakteriseras som en geografisk 
centralisering av sociala aktiviteter.

En sådan formulering har naturligtvis alla brister som följer med definierande for
muleringar av det här slaget. Ett av dess största problem är att den täcker in stora 
sociala sektorer som vi knappast skulle vara beredda att kalla städer. Med en viss rätt 
skulle exempelvis en fabrik, ett företag eller en skola kunna definieras på samma sätt. 
Samtidigt finns det emellertid en poäng med en abstraktion av det här slaget. Den 
utpekar själva grundfaktorn bakom uppkomsten och utvecklingen av städer och 
urbana system, nämligen centralisering. En annan är att den i sin vida omfattning 
klart underförstår att urbanisering endast är en lösning på ett socialt organisations
problem som har flera tänkbara lösningar. Andra organisatoriska lösningar kan exem
pelvis handla om förbättrade kommunikationer och transportmöjligheter. Även 
sådana innovationer har syftet att överbrygga rums- och tidsklyftor. Det är knappast 
någon slump att den moderna urbana revolutionen har sammanfallit i tid och rum 
med andra infrastrukturella revolutioner, som järnvägarnas genombrott, bilens 
dominans, flygets utveckling och nu senast datarevolutionen. Dessa representerar 
samtliga olika lösningar på människors permanenta problem att komma i kontakt 
med varandra.

Ett flerdimensionellt objekt
Urbaniseringen har olika aspekter och den drivs framåt av krafter på olika sociala 
förändringsnivåer, vars styrka och genomslagskraft varierar över tiden. En del orsa
ker och sammanhang är stabilare än andra, men en förklaring kan inte hänvisa enbart 
till de stabila eller långsamt föränderliga faktorerna. Om man vill se urbaniseringen 
som en sammansatt process måste detta få konsekvenser för de orsaksresonemang vi 
kan använda oss av.

Förklaringar av urbaniseringsprocessen måste med nödvändighet bli komplexa. 
Urbaniseringen kan inte förklaras ”monokausalt”, dvs. med hänvisning till en eller 
ett fåtal grundfaktorer. Inte ens "centraliteten” är tillräcklig för att förklara urbanise
ring i specifika historiska situationer. Det enkla uppradandet av faktorer måste ersät
tas av en analys med flera dimensioner. Förklaringar av urbaniseringen måste korre



spondera med den aspekt och det forandringsperspektiv man valt att studera.69 Detta 
är en förutsättning för att vi ska förstå det historiskt föränderliga i urbaniseringen. 
Det är endast så den svenska urbaniseringsprocessen kan bli ett ”historiskt” problem.

Det ”urbana” som kvantitet
Att avvisa en teoretisk definition är inte detsamma som att avvisa alla definitionsbe
hov. Om urbaniseringsprocessen ska uppfattas som ett aggregat av städer i förändring 
medför detta att vi identifierar de ”städer" som ska ingå i undersökningen. Här krävs 
en definition, som har till syfte att avgränsa undersökningen, dvs. en operationell 
definition. Vilka ortstyper kan anses höra samman med ”urbanisering" som socialt 
fenomen? Var går gränsen mellan ”rurala” och ”urbana” samhällen?

Eftersom urbaniseringen i första hand är en socialt, ekonomiskt och demografiskt 
bestämd process borde de ”urbana” orterna identifieras efter samma kriterier. Nor
malt har funktionella eller statistiskt/demografiska kriterier varit avgörande vid 
bestämningar av "urbana" samhällen. En viss täthetsgrad i bebyggelse och boende 
eller en viss miniminivå av s.k. icke-agrara funktioner har fått fälla utslaget i den 
konkreta klassificeringen av orter. Problemet har ytterst varit kvantitativt och inrik
tat på att fastställa gränsvärden mellan ”rurala” och ”urbana” nivåer.

Det är den här typen av kvantitativa tillvägagångssätt som har använts i de ovan 
omtalade europeiska databaserna. Där har man helt enkelt fastställt ett godtyckligt 
valt kvantitativt tröskelvärde. De Vries valde således 10.000 invånare som tröskel
värde medan Bairoch/Batou/Chevre stannade vid nivån 5.000 invånare. Inget av 
dessa tröskelvärden fungerar på tidigmoderna svenska förhållanden. En tjugonde- 
eller tiondedel av dessa värden är mer realistiska i det svenska sammanhanget.

Givetvis är höga tröskelvärden i grunden en fråga om vad som är praktiskt i konkret 
forskning, men allt för höga värden skapar både metod- och analysproblem. Med 
höga tröskelvärden lyckas man inte fånga in särdragen i den urbana hierarkins nedre 
delar. Och dessa urbaniseringens lägre räjonger kan inte bara definieras bort ur urba- 
niseringssammanhanget. Som ett exempel kan nämnas de Vries slutsats att 1600- 
talet var en period då mycket få nya städer kom till. " Men sanningen är att perifera 
delar av Europa tvärtom hade en dynamisk stadsgrundningspolitik under just detta 
skede. Sverige och Finland är utmärkta men inte de enda exemplen.71 Stadsgrund- 
ningspolitiken var därtill starkt knuten till en av periodens verkliga strukturella 
överbestämningar, nämligen framväxten av den moderna centralstaten. De Vries 
slutsats bygger inte på iakttagelser om den faktiska tillkomsten av nya städer, utan 
påförändringen i antal städer som passerat tröskelvärdet 10.000 invånare. Därför blir 
1600-talets ”stadstillväxt underifrån” underbetonad i hans analyser.

I själva verket måste man utgå från att den verkliga ”urban-rurala gränszonen” i 
1600-talets Europa låg långt under de stora internationella databasernas tröskelvär
den, och att den har fyllts på med nya orter och förlorat andra under hela den tidig
moderna perioden. Det är också ett realistiskt antagande att denna svårdefinierbara 
"gränszon" har förskjutits uppåt under periodens förlopp. Dynamiken i de lägre 
delarna av den urbana hierarkin kan inte fångas in på ett realistiskt sätt med ett god
tyckligt valt gränsvärde som dessutom ligger för högt.



En pragmatisk operationalisering
Kvantitativa tillvägagångssätt av det här slaget harmonierar väl med en ekono
miskt/demografisk syn på urbaniseringen. En funktionellt eller demografiskt be
stämd stadsdefinition hade varit önskvärd även i den här undersökningen, fast då 
givetvis med klart lägre urban-rurala gränsvärden än de ovan nämnda. Men här har 
praktiska svårigheter lagt hinder i vägen. Då jag i följande studie operationellt 
avgränsar mitt objekt till den rättsligt definierade och privilegieförsedda staden är detta allt
så inte uttryck för en vetenskapsteoretisk utan en praktisk ståndpunkt. Käll- och 
litteratursituationen är sådan att en inriktning på de juridiska städerna är den enda 
realistiska sedd ur mitt perspektiv som ensamtorskare. Det skulle vara svårt och allt 
för tidskrävande att lokalisera och mäta befolkningsutvecklingen i 1500-, 1600- 
och 1700-talens icke-administrativa tätorter. Även om det är principiellt möjligt 
att finna orterna, så kvarstår problemet med att empiriskt avgränsa dem från omgi
vande agrarsamhällen. Källmaterialet gör sällan den distinktionen. Problemet kan 
heller inte lösas genom att den urban-rurala tröskelnivån läggs så högt att orterna 
över gränsvärdet med säkerhet kan identifieras som städer i funktionell mening. Då 
återkommer bara de europeiska databasernas problem fast på en lägre kvantitativ 
nivå.

Fokuseringen på juridiskt definierade städer är ändå ett ställningstagande som 
aktualiserar ett grundläggande metodproblem. I vilken grad kan befolkningsförän
dringar i juridiskt definierade städer belysa ”urbaniseringen” som en ekonomisk och 
demografisk process? Det fenomen som ska studeras är socio-ekonomiskt, men det 
definieras judiciellt. Två olika sociala nivåer förs samman, och därmed förs också 
olika typer av orsaksfaktorer samman. Man kan inte sätta likhetstecken mellan exem
pelvis stadsgrundningaroch urbanisering. Det handlar de facto om historiska förlopp 
som visserligen växelverkar men också har delvis olika orsaker och utvecklingsbe- 
tingelser. Stadsgrundningar är, till skillnad från urbaniseringsprocessen, delar i en 
politisk/judiciell händelseutveckling. Deras samband med ekonomiska och sociala 
förlopp är indirekt. Det är fullt möjligt att en våg av historiska stadsgrundningar har 
sin grund i sociala och ekonomiska förlopp som mer eller mindre ”tvingar” fram de 
nya städerna. Stadsgrundaren blir då ett slags agent för historiens ”krafter”. Men även 
om detta generella samband är sannolikt finns det inget som säger att stadsgrund- 
ningsvågen sammanfaller i tiden med de strukturella förändringarna, eller att den i 
kvantitativ omfattning och betydelse korresponderar entydigt med de sociala förän- 
dringsförloppen. Tolkning av en stadsgrundningspolitik är således en delvis annan 
fråga än tolkning av en urbaniseringsprocess.

Ett annat men besläktat avgränsningsproblem gäller de ”urbana" orter, som saknar 
juridiska stadsrättigheter. Den ”urbana”, icke-administrativa tätorten kan beskrivas 
som ett samhälle med funktionell men utan judiciell stadskaraktär. I tätortssystem 
där de icke-administrativa tätorterna utgör en väsentlig del av totala antalet tätorter, 
kan en fokusering på judiciella städer bli missvisande. En viktig del av urbaniserings
processen hamnar utanför undersökningsfältet.

Det är uppenbart när man studerar exempelvis Medeltidsstadens rapporter och 
dess analysmodell att detta är ett definitionsproblemet som i högsta grad är levan



de vid studiet av det tidigaste stadsväsendet. Det handlar ju i detta fall om en tid då 
juridiskt definierade städer knappast kan ha existerat, åtminstone är forskningen 
mycket dåligt informerade om eventuella sådana. Ett analogt problem dyker upp vid 
studiet av den moderna urbaniseringen. Den kan knappast förstås om man inte tar 
hänsyn till den mängd av juridiska ”protostäder”, i form av köpingar och munici- 
palsamhällen, som grundades under loppet av 1800- och 1900-talen. 7

Är problemet lika akut för den här behandlade tidsperioden? Jag tror inte det! Jag 
utgår hypotetiskt från att den avgränsning som ändå av praktiska skäl är nödvändig 
också är vetenskapligt försvarbar. Trots sin judiciella karaktär är den juridiskt defi
nierade staden ändå ytterst en produkt av "urbaniseringen" som social process. Det 
råder med andra ord ett "analogiförhållande” mellan funktionella och juridiska stä
der vad avser bakomliggande demografiska och ekonomiska orsakssammanhang. De 
juridiska städernas befolkningsutveckling kan därför ge en godtagbar indikation på 
den demografiska urbaniseringsprocessen. En grundförutsättning för detta antagan
de är emellertid att de juridiska städerna kraftigt dominerar det urbana systemet.

Förvisso fanns det i Sverige (med Finland) även under det tidigmoderna skedet 
orter som inte var städer men ändå kunde ha vissa "urbana” karakteristika. Köpings- 
väsendet skapades exempelvis under 1600-talet.7’ Några av bruksorterna kan ha nått 
en social och funktionell komplexitet i nivå med vissa av rikets städer. I diskussionen 
kring dessa problem kan också dras in norrländska kyrkstäder, olaga hamnar, fiske
samhällen m.m. Det stora flertalet av dessa samhällen var dock för små och för funk
tionellt ensartade för att på något allvarligare sätt kunna rubba den bild av urbanise
ringsprocessen som ges av de juridiska städernas utveckling under perioden i fråga. 
Snarare kan problemet vara det omvända. Det har gång på gång i litteraturen fram
hållits hur outvecklade flera av våra städer var. Några av dem kanske snarare var bero
ende av förändringar i agrarsamhällets strukturer än i det urbana systemet.

Generellt sett kan de icke-administrativa urbana orterna, under den period som är 
aktuell i det här sammanhanget, inte ha haft en sådan "specifik demografisk vikt" att 
den allmänna bilden påverkas nämnvärt.71 I de flesta fall kan man snarast tala om 
”protourbana” orter. När det gäller vissa typer av problemställningar kan emellertid 
de icke-administrativa, "protourbana”, ortstyperna öka risken med ett snedfördelat 
ortsurval. Framför allt gäller det när undersökningen kommer in på de s.k. ”mikro
städernas" roll i det urbana systemet. Åtskilliga av dessa ”mikrostäder” låg under de 
urban-rurala tröskelnivåer jag betraktat som rimliga för det svenska stadssystemet 
vid den här tiden. De kan därför i enstaka fall ha haft lägre invånartal än vissa icke- 
administrativa tätorter.

En stadshistorisk databas

Den här studien baseras på en databas som bl.a. ger uppgifter på städernas storlek och 
tillväxt. Databasen är separat publicerad i Stads- och kommunhistoriska institutets 
serie över historisk tätortsstatistik.7"’ De viktigaste käll- och metodfrågorna diskute
ras i denna publikation. Jag inskränker mig här därför till en översiktlig beskrivning



av metoder och källor, och hänvisar generellt till de mer utförliga utredningarna i 
databasen.

Databasen omfattar totalt 122 städer, av vilka 102 existerade samtidigt. Den är 
uppbyggd av sju i tiden jämnt fördelade mätpunkter (1 570-tal, 1610-tal, 1650-tal, 
1690-tal, 1730-tal, 1770-tal och 1810-tal), som ger en bild av stadssystemets struk
tur vid mättillfällena. Såväl metodiska som källmässiga överväganden har fått 
bestämma valet av tidsperioder. Mätpunkterna återgår inte på enskilda år, utan ger 
representativa värden för perioden i fråga. Min strävan har varit att utnyttja så goda 
data som möjligt.

Databasens huvuddel består av en omfattande kasuistik, som ger källnära statis
tiska data över hushållsantal, mantal, folkmängd och tillväxt stad för stad. Där redo
visas också konverteringskoefficienter för beräkningar av folkmängdstal utifrån 
andra basuppgifter (huvudsakligen hushållsantal). Sammanfattande uppgifter har 
samlats i ett par grundtabeller, som också redovisas i statistikbilagan till den här 
volymen. I ett antal appendix diskuteras olika käll-, metod- och akribiproblem. Pri
märmaterialet till statistiken är varierat, men stommen består av mantalslängder. 
Dessa har kompletterats med data ur andra källor för perioder och områden då man- 
talsmaterialet inte existerat eller funnits tillgängligt. De viktigaste komplettering
arna har gällt tiden före mantalsbeskattningarnas uppkomst (1570- och 1610-talen) 
och de områden som fram till 1600-talets mitt hörde till Danmark-Norge (Blekinge, 
Skåne, Halland, Bohuslän).76

De grunduppgifter som den statistiska analysen i den här boken främst baserar sig 
på är städernas folkmängd och årliga procentuella tillväxt. Eftersom folkmängdsuppgifter 
i stort sett saknas för tiden före 1750 måste folkmängdsuppskattningar utgå från 
andra primärdata. Jag har huvudsakligen utnyttjat städernas hushållsantal och multi
plicerat detta med en koefficient som i princip ska representera antalet personer per 
hushåll. Hushållsantalet är en typ av primärdata som finns tillgänglig ända tillbaka 
till 1 500-talet. När hushållsuppgifterna varit uppenbart otillförlitliga har jag i stäl
let förlitat mig på andra data, främst mantalet.

Den här typen av indirekta folkmängdsberäkningar ger givetvis inga exakta resultat. 
Angivna folkmängds- och tillväxtuppgifter måste därför betraktas som indikationer 
inte som empiriska belägg. Jag vill särskilt understryka detta, eftersom de statistiska 
redovisningarna för enskilda städer och år ibland kan vara ganska svaga. Ska man 
arbeta med databasen på den enskilda stadens nivå är det således klokt att först gran
ska beläggens styrka. Jag arbetar i den här undersökningen oftast på något högre, 
aggregerade nivåer. Generellt bör säkerheten öka med den statistiska aggregerings
nivån — ju högre aggregeringsgrad desto säkrare data. Men före 1700-talets mitt byg
ger praktiskt taget samtliga data på indirekta beräkningar av folkmängden, vilket 
alltid öppnar för osäkerhet. För att undvika övertolkningar av statistikens bärkraft 
har jag försökt använda mig av ett konsekvent språkbruk. Genomgående har jag an
vänt mig av uttrycket "indikationer” framför den mer traditionsenliga formulering
en "belägg”.

För att minska osäkerheten i siffermaterialet har jag för varje mätpunkt, och när 
det varit praktiskt möjligt, utgått från ett medelvärde av minst två konvergerande



primäruppgifter, dvs. uppgifter som tenderar att samlas kring samma värde. Det är 
en ambitionsnivå som dessvärre inte varit möjlig att upprätthålla undersöknings
perioden igenom. Datakvaliten varierar därför mellan olika tidsperioder och enskilda 
städer. Generellt förbättras beläggens styrka ju längre fram i tiden man kommer. 
Särskilt siffrorna från 1570-talet, men även 161 O-talet, innehåller relativt höga 
andelar av mindre säkra uppgifter. För att ge den intresserade en uppfattning om siffer
materialets kvalitativa bärkraft har jag utarbetat en kvalitetsklassificering i tre nivåer. 
Utförligare information om kvalitetskriterierna finns i databasen, men mycket sum
mariskt kan nivåerna beskrivas med beteckningarna ”säkra indikationer”, "mindre 
säkra indikationer” respektive ”svaga indikationer”. Datakvaliten spänner ifrån vär
den som grundar sig på flera primäruppgifter som pekar i samma riktning till rena 
interpolationer. I de olika statistiska redovisningarna i följande kapitel utnyttjas 
kvalitetsklassificeringen för att informera om den aggregerade statistikens bärkraft.

1 praktiken handlar definitionsproblem om att avgöra vilka städer som ska ingå i 
den empiriska undersökningen. Även om man bestämmer sig för ett judiciellt krite
rium är det inte helt givet vilka städer som bör ingå i en databas av det här slaget. 
Avgränsningsproblemen kan lätt bli besvärliga och ibland t.o.m. olösliga. Jag har 
valt en pragmatisk, och kanske något traditionalistisk, lösning på problemet. Den är 
en kompromiss mellan önskvärda principer och hårda realiteter, men som framgått 
tror jag att den är motiverad.

Ett avgränsningsproblem, som dessbättre är av mindre betydelse, gäller stadsbild- 
ningarnas permanens. Några av de städer som skulle grundas under loppet av 1600- 
talet fick så kort ”juridisk” livslängd att de fallit mellan tvärsnittsstudierna i databa
sens mätpunkter. Det rör sig i praktiken bara om ett fåtal städer, och i samtliga fall 
handlade det om städer som var så små och obetydliga att de fick sina privilegier 
indragna bara något decennium efter att privilegierna beviljats. Den princip för upp
byggnad av databasen som använts gör att dessa kortlivade ”proto-städer” inte kom
mit med. Antalet städer i databasen är med andra ord något lägre än det antal juri
diska städer som faktiskt existerat under undersökningsperioden.

Ett annat problem är synen på kontinuitet kontra utvecklingsbrott i enskilda stä
ders historia. Hur bör man exempelvis se på stadsflyttningar? Jag har valt att se funk
tionskontinuitet som ett kriterium på kontinuitet, förutsatt att stadsflyttningen inte 
skett över för långa avstånd. Det viktigaste exemplet i databasen är Göteborg, som 
jag ser som en senmedeltida stad med början i Nya Lödöse. Däremot har jag inte fört 
kontinuiteten tillbaka till Gamla Lödöse, eftersom avståndet är ganska betydande 
och den senare staden under lång tid existerade parallellt med Nya Lödöse/Göteborg. 
Som problematiska exempel kan nämnas Vä/Kristianstad och Ulfsby/Björneborg. I 
båda fallen handlade det om ett visst avstånd mellan den äldre och den yngre staden, 
men samtidigt också om en klar funktionskontinuitet. Exemplet Kristianstad kom
pliceras ytterligare av att även Ähus lades ned för att stödja uppbyggandet av den nya 
staden. Ähus har jag däremot betraktat som en fristående men nedlagd stad. Andra 
liknande exempel kan lyftas fram men problemet torde vara illustrerat. Strängt taget 
finns ingen given lösning och den här valda kan säkerligen diskuteras i enskilda fall. 
Men problemet måste hanteras på något sätt, och att se alla flyttade städer som nya



städer är knappast en tillfredsställande lösning. En klar funktionskontinuitet och en 
rimlig platsnärhet är ändå kriterier som lyfter fram urbaniseringen som en social pro
cess och tonar ned mer tillfälliga politiska och andra faktorer.

Undersökningsområdet

Avgränsningen av databasen handlar givetvis inte bara om den lämpliga definitionen 
av de orter som ska ingå i undersökningen. Undersökningsområdets geografiska 
utsträckning är en annan viktig och delvis intrikat fråga. De stora förändringarna i 
Sveriges (med Finland) territoriella utbredning under 1500-, 1600- och 1700-talen 
skapar speciella avgränsningsproblem. Expansionen av territoriet innebar att nya stä
der, för kortare eller längre perioder, införlivades med riket. Flera av dessa var gamla 
hansestäcler i Baltikum och Nordtyskland (Narva, Reval, Riga, Königsberg, Stral
sund, Greifswald, Wismar) som i viktiga avseenden hade en annan och långt mer väl
utvecklad urban struktur än flertalet svenska och finska städer. Erövringen av de 
skånska landskapen på 1600-talet innebar också en väldig expansion av Sveriges 
urbana system, medan landförlusterna till Ryssland på 1700-talet i stället innebaren 
kontraktion.

Vilka områden av det gamla svenska riket bör läggas in i databasen och vilka bör 
utsorteras som mer perifera i sammanhanget? Svaren är sällan givna utan varierar 
mycket med historiskt perspektiv, typ av frågeställningar m.m. Även i det här fallet 
har jag retirerat till en pragmatisk position. Grundidén är att de städer som ska ingå 
bör ha hört till den svenska kronan under större delen av den tidigmoderna perioden. 
Samtidigt behövs en rimlighet och konsekvens även i den principen. Vissa städer 
som länge hörde till Sverige, kanske främst Stralsund, har således sållats bort som en 
konsekvens av att inga baltiska och tyska territorier ingår i undersökningsområdet.

Men omfattande territoriella omvandlingar innebär inte bara metodiska utan också 
teoretiska svårigheter. Vilket område kan analytiskt avgränsas som Sveriges (med Fin
land) "urbana system”? Var bör gränserna dras? Hur bör territoriella förändringar 
hanteras?

Alla urbana landskap genomgår mer eller mindre genomgripande historiska för
ändringar, men urbana system kan inte likställas med godtyckligt avgränsade urba
na landskap. Vad som karakteriserar ett urbant system är framför allt att det hålls 
samman av en centrum—periferirelation. Systemet har ett identifierbart centrum och 
en identifierbar gränszon. Det är sällan något problem att lokalisera centrum i ett 
någorlunda utvecklat urbant system. Svårigheten att identifiera ”systemet” som 
sådant har framför allt att göra med periferins avgränsning. Det torde inte finnas 
något existerande urbant system som inte är öppet i geografisk mening. En flytande 
gränszon innebär samtidigt att de kanaler för influenser och flöden av olika slag som 
bygger upp systemet förändras. Tyngdpunktsförskjutningar inträffar, som fortplantas 
ända in till centrum och kan få effekter på hela systemets integrationsmekanismer.

Det empiriska underlaget för en undersökning av Sveriges (med Finland) tidig
moderna urbaniseringsprocess borde således ta hänsyn till de mycket markanta



expansionerna respektive kontraktionerna av det urbana systemet. En empirisk data
bas med historiskt varierande geografiska gränser kunde därför framstå som en na
turlig lösning. Men en sådan är förenad med en rad både praktiska och teoretiska 
svårigheter. Rent kvantitativt skulle det bli svårt att hantera och analysera ett så 
starkt föränderligt urbant system som det här handlar om. Och problemet förstärks 
av de metodologiska svårigheter som följer med att systematiskt dra in i undersök
ningen källor och litteratur från de baltiska och nordtyska områdena.

Viktigare och principiellt intressantare är kanske ändå de teoretiska invändning
arna mot lösningen med en "flytande” gränszon. Undersökningen i det här samman
hanget är inriktad på en social makroprocess, som kan förväntas innehålla en viss 
tröghet och visst motstånd mot kortperiodiska förändringar. Det faktum att det 
svenska urbana systemet först expanderade och sedan kontrakterade innebar givetvis 
kvantitativa och vissa strukturella förändringar i centrum—periferiförhållandet. I 
vissa avseenden kan det ha handlat om genomgripande omstruktureringar. Men detta 
till trots menar jag att det under hela underökningsperioden fanns ett kärnområde 
som var tveklöst internt i förhållande till ”systemet”, och ett annat område som av 
olika skäl med stor tveksamhet kan betraktas som internt. Jag skulle vilja använda 
uttrycket "semiinternt” för att karakterisera det sistnämnda området. Till det tvek
löst interna kärnområdet räknar jag de territorier som under hela den aktuella perio
den hörde till riket. Till det semininterna området vill jag hänföra de baltiska och 
nordtyska territorierna.

Det semiinterna området omfattar de territorier som låg under svensk kontroll 
enbart under stormaktstiden. Bortsett från Estland och några mindre nordtyska 
områden handlar det om områden som hörde till det svenska riket bara under ca 
hundraår, dvs. mindre än hälften av den undersökningsperiod som är aktuell i det här 
fallet. Baltikum och Nordtyskland var av tradition ekonomiskt orienterat mot söder 
och väster. Införlivandet med den svenska kronan innebar inte att gamla kommersiel
la och kulturella band permanent skars av. Varken den svenska staten eller provinser
na hade intresse av en sådan, för det ekonomiska systemet i området, katastrofal för
ändring. Man kan utgå från att de semiinterna områdena aldrig blev ordentligt 
integrerade i det svenska urbana systemet, trots att delar av dem blev viktiga som 
spannmålsleverantörer till Sverige. När den svenska centralmakten på allvar började 
intressera sig för en politisk integrering av dess erövrade provinser kom projektet att 
avbrytas genom att territorierna gick förlorade till bl.a. Ryssland.

Men givetvis är det också rimligt att ta hänsyn till det ekonomiskt och demogra
fiskt viktiga semiinterna området vid en analys av förändringarna i det svenska urba
na systemet. Detta innebär emellertid inte att de bör räknas in det svenska systemet. 
Starka influenser förekom givetvis, särskilt då på huvudstadens utveckling, men det 
handlade inte om en systemintegrering i egentlig mening. Ockupationen blev för 
kortvarig och de geografiska och kulturella avstånden var för stora.

Mer problematiska är de två gränszoner som låg mellan det interna kärnområdet 
och det semiinterna ytterområdet. I sydvästra Sverige innebar införlivandet på 1600- 
talet av de skånska landskapen att det svenska urbana systemet på kort tid genomgick 
en kraftig förskjutning av tyngdpunkten. Denna förstärktes ytterligare med de



gränsförskjutningar i östra Finland som ägde rum på 1700-talet. I dessa fall handlar 
det om områden som skulle bli eller hade varit mer omedelbart sammanförda med 
kärnområdet. Integreringen var här mer utvecklad, vilket emellertid inte innebar att 
den var fullständig. Båda områdena utgjorde genuina gränszoner. Influenserna från 
Danmark respektive Ryssland var märkbara även under de skeden områdena låg 
under svensk överhöghet. Graden av anknytning till det svenska kärnområdet moti
verar emellertid att dessa gränsområden betraktas som interna i förhållande till det 
svenska urbana systemet. De kommer därför att ingå i databasen för den empiriska 
studien. Gränszonproblematiken kommer emellertid att spela en framträdande roll 
när de båda områdena så småningom tas upp till diskussion.7lS



Kapitel 3. Den medeltida urbaniseringsprocessen

Utblick

På 1 500-talet hade det svenska stadsväsendet redan en fierhundraårig historia bakom 
sig. Medeltiden var den period då det första "urbana genombrottet" ägde rum i nord
europeisk, skandinavisk och svensk historia. Det är en process som bildar en viktig 
bakgrund och avgörande förutsättning förvår förståelse av den tidigmoderna urbani
seringen. Den svenska urbaniseringsprocessen tycks under medeltiden inte ha varit 
mindre beroende av övergripande sociala, ekonomiska och politiska tendenser än den 
skulle bli under det tidigmoderna skedet. Urbaniseringen hade olika kronologi i 
olika europeiska och skandinaviska regioner, men den var uppenbarligen också en i 
viss mån "integrerad” process, som sammanlänkade Sverige och Skandinavien med 
det större nordeuropeiska sammanhanget.

Framväxten av det medeltida stadsväsendet var nära förbundet med djupgående 
sociala förändringar i medeltidssamhället. Samhällsorganisationen omstöptes och 
centraliserades i den feodala monarkins form. Städernas uppkomst och utveckling 
var bara en del i en övergripande process, men en konsekvensrik sådan. Städerna var 
både "katalysatorer” för och "produkter” av denna stora samhällsomdaning, som 
började i en djup ekonomisk och demografisk svacka. Romarrikets fall förde med 
sig en omfattande centraleuropeisk deurbanisering. De stadsliknande orter inom 
det gamla romerska territoriet som lyckades leva vidare gjorde detta som kyrkliga 
centra kring en katedral, domkyrka eller ett viktigare kloster. Fjärrhandeln dräne- 
rades och en nära nog självförsörjande godsekonomi tog vid där urbana strukturer 
tidigare hade spelat en betydelsefull ekonomisk roll. De vidsträckta regionerna i 
norra och östra Europa, som legat bortom det romerska rikets territoriella kontroll, 
hade under antiken aldrig urbaniserats i egentlig mening. Men här var en vital 
utveckling stadd i rörelse som så småningom skulle leda till nya nivåer av civilisa
tion och urban kultur.

Från sjuhundra- och åttahundratalen uppträdde tecken på ett ekonomiskt och 
demografiskt uppsving med utbredning över större delen av centrala och norra Europa. 
I uppsvingets spår följde en "urban pånyttfödelse” i de gamla romerska delarna av 
Europa och en ny-urbanisering av de germanska och slaviska delarna av övriga Euro
pa. Uppkomsten och vitaliseringen av det nordvästeuropeiska stadsväsendet går till
baka till sen järnålder och vikingatid. Fjärrhandel, makt- och kultfunktioner skapade 
förutsättningar för en tidig och trevande urban utveckling. Många av de "protourba- 
na” orter som uppstod då lyckades aldrig överleva till modern tid. Flandelsplatser 
som Dorestad, Fdedeby på Jylland och vårt eget Birka ligger idag begravda under 
gamla kulturlager. Så småningom utkristalliserades emellertid ett stabilare stadsvä
sende, med kontinuitet ända in i tjugonde århundradet.80

De tidigaste förutsättningarna för ett mer utvecklat urbant system skapades i 
Frankerriket, som under Karl den Store blev en kejserlig stormakt och omfattade



större delen av centrala och västra Europa. I Nordvästeuropa, norra Frankrike och 
Sydtyskland uppstod nya eller återupplivades äldre städer, som i många fall hör till 
våra viktigaste historiska och nutida europeiska storstäder. Bland dem märks Paris, 
Köln, Antwerpen m.fl.sl 1 Östeuropa skapades politiska förutsättningar för en väx
ande interregional handel mellan Västeuropa och Bysans. Med centrum i Kiev, på 
1000-talet en av Europas största städer, organiserades en federation av stadsstater. 
Från 800-talet och framåt stimulerade en allmän ekonomisk och demografisk tillväxt 
uppkomsten av en mängd mindre städer i en ekonomisk uppgångsbölja som hade 
stora likheter med samtida processer i Västeuropa.

Som ringar på vattnet skulle den nordvästeuropeiska stadskulturen breda ut sig 
över kontinenten och så småningom nå även de avlägsna norra delarna av Europa. 
Från 1100-talet ägde en tydlig acceleration rum. Urbaniseringen sköt fart och stimu
lerade fjärrhancleln. Den självförsörjande godsekonomin öppnades merkantilt mot 
ett marknadsväsende som dock fortfarande existerade inom det feodala samhällets 
ramar och på dess förutsättningar. Enligt Duby kan man iaktta hur ”förtöjningarna 
lossas” på 1100-talet när det expanderande jordbruket i norra och östra Europa gav 
utrymme för blomstrande städer.Sl

Nordtyskland blev ett viktigt kraftcentrum för den nordeuropeiska utvecklingen. 
Under den tyska kolonisationsrörelsen österut, den berömda ”drang nach osten”, 
bredde stadsväsendet ut sig successivt. Södra östersjökusten drogs in i den högme
deltida urbaniseringsprocessen redan på 1100-talet. Här grundades de städer som 
inom kort skulle bli dominerande i den tyska hansan. Främst av dem var Lübeck, men 
viktiga blev också Hamburg, Rostock, Wismar och Stralsund. Längre österut, i 
Polen och Baltikum, anlades de östliga hansestäderna, Danzig, Königsberg, Riga 
och Reval, som portar till de väldiga ryska och polska marknaderna. Hela skedet var 
en mäktig rörelse från ett nordvästeuropeiskt centrum till en nordösteuropeisk peri
feri. Genom den drogs de råvarurika Östersjöländernas inlandsregioner in i ett utbyte 
av varor, människor och idéer. Fjärrhandel och stadsbildning fick helt andra dimen
sioner än tidigare. I viktiga avseenden handlade det om en tysk maktexpansion, som 
drevs fram av ekonomiska, politiska och religiösa intressen.X l

Denna mäktiga urbaniseringsvåg nådde sin kulmen någon gång under 1200-talet 
eller 1300-talets förra del.''” Det har förts en omfattande diskussion om vilka krafter 
som bar fram den. En äldre tradition, vars mest namnkunnige företrädare var Henri 
Pirenne, underströk fjärrhandelns betydelse. För Pirenne var de tidigmedeltida tät
orterna inte städer i egentlig mening. De saknade kommersiella och industriella akti
viteter. De bildade inte särskilda rättskretsar av borgare. De var bara militära eller 
administrativa centra. Han föreställde sig att städernas framväxt var resultatet av att 
vandrande professionella handelsmän tenderade att klunga ihop sig och bli bofasta 
för trygghet och rationella affärer på kommersiellt lämpliga knutpunkter gärna där 
en borg kunde ge skydd.s<’ Alternativa förklaringar har utpekat lokala marknader, 
hantverk, feodalherrar m.m. som strategiska faktorer. Edith Ennen lägger exempelvis 
stor vikt vid sambandet mellan feodala borganläggningar och handelsbosättningar i 
deras anslutning. När dessa s.k. wik-orter omgärdades med murar och sammansmälte 
med det äldre borgsamhället till ett samhälle var detta ett led i stadsbiidningsproces-



sen. Köpmännen bytte i denna process namn från ”mercatores” till "burgenses”, från 
köpmän till borgare.s

Uppenbarligen var det en mångskiftande verklighet som skapade det medeltida 
Europas urbana system. Olika perioder och olika regioner hade sina speciella förut
sättningar. Denna komplexitet trotsar allt för enkla förklaringsförsök, men sam
manfattande kan ändå sägas att handeln och den spontana driften mot urbanisering 
har tonats ned. Idag lägger man i stället större vikt vid maktpolitiska faktorer. Bland 
annat framhålls sambandet mellan urbaniseringen och framväxten av feodala stats
bildningar. Klart är dock att de strukturella förutsättningarna för urbanisering var 
gynnsamma. Ända från 900-talet och fram till början av 1 300-talet genomgick den 
europeiska ekonomin ett expansionsskede. En massiv befolkningsökning ledde till 
att ouppodlade trakter lades under plogen. En rad tekniska innovationer introduce
rades. Den medeltida urbaniseringen och de feodala staterna var ytterst produkter av 
ett växande agrart överskott.ss

Under 1 300-talet nåddes en vändpunkt i utvecklingen. Expansionen avlöstes av 
en långvarig ”senmedeltida agrarkris”. Marginella jordbruksenheter och områden 
som nyligen koloniserats lades för fäfot. Åtskilliga tecken tyder på att det europeiska 
samhället hade drabbats av en folkminskning och ett arbetskraftsunderskott. I interna
tionell forskning har man haft en omfattande diskussion om denna s.k. ”wiistungs”- 
process. Man har pekat ut digerdöden och dess följdepidemier från 1300-talets mitt, 
som en viktig orsak till den markanta tillbakagången. Klimatologiska förändringar, 
våtare och kallare klimat, har också anförts som förklaring, liksom den malthusian- 
ska överbefolkningsteorin. Enligt den senare ska befolkningsexpansionen under 
1200-talet ha sprungit förbi näringsutrymmet. De nykoloniserade jordarna hade 
inte samma bärkraft som de äldre centrala jordbruksbygderna. Utnyttjandet av mar
ginella jordar var nödvändigt under ett växande befolkningstryck, men det blev kata
strofalt när avkastningen nådde en kritisk undre gräns. Man har bland annat åberopat 
en serie missväxter under 1300-talets förra del som ett belägg på den malthusianska 
tesen. Undernäring och svält slog till mot befolkningen och med dessa gissel följde 
de stora epidemierna.

Utrymmet för stadstillväxt krympte när det agrara överskottet reducerades. Den 
högmedeltida urbaniseringsvågen avlöstes av ett betydligt lugnare tempo. Först 
under 1400-talet började den långsiktiga trenden återigen att tippa över i positiv 
riktning. Det expansiva och omdiskuterade ”långa 1500-talet” började i senmedel
tidens slutskede.89

Ett nordiskt perspektiv

Forskningen om den nordiska medeltida urbaniseringen har varit livlig under senare 
årtionden.90 Idag tecknar sig konturerna av ett förlopp som i viktiga drag har paral
leller i den europeiska utvecklingen. Man kan iaktta en kronologisk samstämmig
het, som tyder på påtagliga kontinentala influenser och stärker synen på Norden som 
ett utkantsområde i Nordvästeuropas periferi. Den nordiska urbaniseringen följde,



med en viss fördröjning, i stora drag samma faser av expansion och stagnation som 
den kontinentala.

Anders Andrén liar i sin avhandling "Den urbana scenen” periodiserat den danska 
urbaniseringsprocessen, och i en senare, mer översiktlig studie vidgat perspektivet 
till hela Norden.91 Med utgångspunkt bland annat i centralortsteoretiska analyser, 
och med hjälp av historiska och arkeologiska belägg, urskiljer han tre övergripande 
skeden, 1000-11 50/1200, 1150/1200-1350 samt 1350-1550. Perioderna definieras 
bland annat av städernas relation till den feodala staten och den sociala maktstruktu
ren i stort.92 De tre övergripande faserna i Andréns utvecklingsschema har både kro
nologiska och geografiska dimensioner. Före 1 150 var urbaniseringsprocessen svag. 
Stadsgrundningarna var fåtaliga och glest utspridda i landskapet. 1 hela Norden 
fanns, före 1100-talets mitt, inte fier än ett tjugofemtal städer. Två tredjedelar av 
dem låg i Danmark (inkl de skånska landskapen), med en viss koncentration till Själ
land. Kontrasten gentemot efterföljande period var påtaglig. Under de två seklen 
mellan 1100-talets mitt och 1300-talets mitt anlades en mängd städer. I Danmark 
förtätades det befintliga nätverket av städer. I övriga Norden urbaniserades stora 
områden som tidigare i stort sett saknat städer. Vid 1300-talets mitt närmade sig 
antalet städer 1 30. De centrala svenska jordbruksbygderna i Mälardalen och Öster
götland drogs in i urbaniseringen, liksom södra Finlands kustland.

Efter denna högmedeltida expansion mattades urbaniseringstakten på nytt. Anta
let städer fram till 1500-talets mitt ökade till ca 16(), dvs. med knappt 25 % vilket 
ska jämföras med en ökning på ungefär 400% mellan 1150 och 1350. I huvudsak 
handlade det om en förtätning av stadssystemet. Vid medeltidens slut framträdde ett 
urbant landskap i Norden som var geografiskt mycket ojämnt. Mot ett förtätat 
urbant system i Danmark stod de glest lokaliserade, fåtaliga och kustbundna städer
na i Norge och den finska delen av Sverige. Egentliga Sverige intog en mellanposition 
med ett geografiskt obalanserat urbant system. Kontrasten var här stor mellan de 
urbaniserade områdena i Svealands och Götalands kuster och centrala jordbruksbyg
der till Norrlands glest befolkade och stadslösa vidder.93

Före 1 100-talets mitt var det nordiska stadsväsendet i huvudsak koncentrerat till 
Danmark. Här fanns början till en stadshierarki med Lund som ledande stad och 
Roskilde och Viborg som andrarangsstäder. Lund var vid denna tid sannolikt Nor
dens viktigaste stad.99 De övriga nordiska rikena, Sverige och Norge, hade mycket fa 
städer. Det utvecklade danska stadsväsendet var en följd av en tidigare och mer avan
cerad statsbildning. Det medeltida kristna kungadömet började i Danmark få fast 
form redan under niohundratalet, medan motsvarande utveckling i Sverige skulle 
dröja till 1100-talet.

Den medeltida urbaniseringens kronologi i Norden faller väl in i ett europeiskt 
mönster. Andrén har jämfört sin resultat med urbaniseringsförloppen i England, 
Westfalen, Frankrike och Mellaneuropa. I samtliga fall kan han, med vissa ”fasför- 
skjutningar", iaktta högmedeltida stadsexpansioner. Generellt sett kom expansions
faserna igång senare ju längre österut och norrut man kommer. Den kronologiska 
samvariationen var synbarligen större när expansionen bröts. Den högmedeltida ex
pansionens slut har satts till omkring 1350 både i Norden, Westfalen, Flandern och



England, och Andrén tvekar inte om orsakssammanhangen. "Denna samtidighet ska 
sannolikt ses i förhållande till både det europeiska samhällets kris (den s.k. ”agrar
krisen”) och den kraftiga befolkningsminskning, som drabbade Europa i samband 
med digerdöden 1 348-51

Betraktat ur ett fågelperspektiv framträdde det nordiska stadsväsendet vid slutet 
av medeltiden som djupt förankrat i en agrar ekonomi. ”Naturens restriktioner” for
made samhällets rumsliga miljö, och därmed även stadssystemet. Städernas dragning 
till tätt befolkade jordbruksbygder skapade ett urbant nätverk som nära anslöt till 
landskapets vegetationsekologiska betingelser. I Danmarks och skånelandskapens 
högfertila jordbruksområden låg städerna tätt. Övergångsbältet från södra Norges 
kustland genom Svealand och Götalands inland till Finlands kustland hade visserli
gen dragits in i det urbana kraftfältet, men nätverket av städer var ojämnt fördelat 
och betydligt glesare än i den högfertila zonen. Större delarna av Norge och Finland 
liksom hela norra Sverige från Vänern och norrut utgjorde en ekologisk zon där 
befolkningsunderlaget och den enkla jordbrukstekniken inte gav tillräckligt under
lag för permanenta stadsbilclningar. Denna ekologiska gräns skulle övervinnas först 
under det tidigmoderna skedet. Men då hade urbaniseringens politiska, demografis
ka och ekonomiska förutsättningar genomgått viktiga förändringar.96

Sveriges medeltida urbanisering

Den första staden - ett definitionsproblem
I svensk historieskrivning har det blivit tradition att se det vikingatida Birka som Sve
riges första stad. Birkas roll som ett mycket tidigt uttryck för ”urbanisering” är också 
internationellt etablerad.9 Men konventioner av typen "Sveriges första stad” kan dis
kuteras. Det är inte lätt att definiera vad som avses med den ”första staden”. Birka var 
otvivelaktigt vad man med dagens urbaniseringskriterier skulle kalla en urban ort. 
Lämningarna på Björkö i Mälaren talar sitt tydliga språk om centralisering, tätorts- 
bebyggelse och icke-agrar funktionell specialisering."

Problemet är emellertid att Birka inte var den enda samhällsbildningen vid denna 
tid och även tidigare, som uppvisar liknande ”urbana” karakteristika. Andra orter 
som har diskuterats i sammanhanget är Helgö väster om Stockholm inte långt från 
Birka, Paviken och andra hamnar på Gotland samt Köpingsvik och Eketorp på 
Öland." I Skåne låg ett band av så kallade köpingeorter indragna några kilometer 
från kusten. Flera av dessa tycks ha haft någon form av funktionell kontinuitet i för
hållande till de senare anlagda och direkt kustlokaliserade medeltidsstäderna.1110 I 
samtliga fall har man antagit eller belagt en funktionell inriktning som försvarat att 
de förts in i en diskussion om den medeltida urbaniseringsprocessen. Centralitet och 
icke-agrar ekonomisk specialisering är kanske de urbaniseringsindikationer som är 
tydligast. Andra kriterier, som permanent tätbebyggelse eller rättslig/administrativ 
särställning är som regel svårare att komma åt.

När det gäller det allra tidigaste urbaniseringsskedet blir definitionsfrågan akut. 
Vad ska man kalla "stad”? Vilka ortstyper konstituerar "urbanisering"? Den lösning



som urformats av Hans Andersson, och tillämpats i projektet "Medeltidsstaden”, 
innebär i principen kategoriklyvning mellan en funktionell urbaniseringsdefinition 
och en rättslig/administrativ stadsdefinition. Andersson gör, i anslutning till tysk 
forskning, ett försök att systematisera urbaniseringskriterierna i tre huvudgrupper. 
De funktiondia kriterierna utpekar graden av centralisering. Topografiska kriterier in
riktar sig på bebyggelsens karaktär och täthetsgrad, medan de inre rättsligt-admini- 
strativa kriterierna handlar om ortens rättsstatus och administrativa organisation. I 
anslutning till sin tredelning av urbaniseringskriterierna använder sig Andersson av 
tre typbenämningar på enskilda orter. En ort som kan påvisas fylla de funktionella 
kriterierna men inte de båda övriga är således en centralort. Uppfyllda funktionella 
och topografiska kriterier ger en tätort, medan kombinationen av funktionella, topo
grafiska och rätts-administrativa kriterier definierar en stad.Km

Hans Andersson har skapat en terminologisk utgångspunkt för analyser av de 
sparsamma lämningarna från den vikingatida och tidigmedeltida urbaniseringspro
cessen. Med den som grund är det möjligt att klassificera tidiga "urbana” orter, utan 
att de behöver definieras som städer. Anderssons begreppsapparat kan inte heller 
sägas direkt jäva påståendet att Birka var Sveriges första stad, eftersom Birka är den 
enda av de diskuterade vikingatida orterna som har efterlämnat någon form av rätts- 
administrativa indikationer, även om dessa är mycket vaga och svårtolkade. Emeller
tid är det inte i första hand det rätts-administrativa kriteriet som fokuserat intresset 
på Birka. Det är ortens ytstorlek, funktionella differentiering och tätbebyggda karak
tär som i stället varit avgörande. Även med dessa kriterier framstår dock Birka som 
klart skild från samtida liknande anläggningar, vilka är funktionellt enklare och 
mindre. De arkeologiska och historiska källor som står till buds reser därför inget 
hinder för oss att betrakta Birka som Sveriges första stad. Förutsättningen är då givet
vis att det rätts-administrativa kriteriet inte får fälla utslaget. Oavsett hur man ser på 
”stads”-frågan, som ter sig rätt akademisk, måste det sist och slutligen dock anses 
rimligt att se Birka som en tidig manifestation av urbaniseringsprocessen.1112

Den äldsta svenska orten som Hans Andersson utan tvekan ger rang av stad är Sig
tuna. Under högmedeltiden framträder Sigtuna som ”stad" i formell rätts-administra- 
tiv mening. Problemet med det rätts-administrativa kriteriet är att det kommer in i 
bilden relativt sent i urbaniseringens historia. När Sigtuna framträder som stad i for
mell mening har orten redan existerat som urbant samhälle ett par hundra år. Urba
niseringskriterierna talar om en "tätort med centralortsfunktioner” redan under 
1000-talet.1,11 Tätortskaraktär och centralortsfunktioner är emellertid inte tillräckliga 
i sig för att särskilja Sigtuna som "stad” från "handelsplatsen” Birka.

Det medeltida stadsbegreppet började ta form först på 1200-talet, särskilt dess 
senare del. Under detta århundrade dyker de äldsta beläggen upp på en rättslig sär
ställning och en egen förvaltningsorganisation för städerna. Vad som då sker är 
framväxten av ett stadsbegrepp som är knutet till och integrerat i en framväxande 
feodal samhällsorganisation. Först då kan man med någorlunda säkerhet tala om ett 
"stadsväsende” i rätts-aclministrativ mening. Städerna lösgör sig av mer eller mind
re självständig kraft från landsbygden och bildar egna ekonomiska, sociala och poli
tiska korporationer.11,4 Andréns "kommunala frigörelse” leder till att den medeltida



”rådsstaden" skapas. Före beläggen på Sigtunas rätts-administrativa ställning som 
”stad” finns inga avgörande urbaniseringskriterier som entydigt kan skilja Sigtuna 
från Birka.

Vill man fördjupa sig i frågan om vilken ort som kan betraktas som ”Sveriges första 
stad” kan svaret således växla med stadsdefinitionen. Fastnar man för en funktionell 
definition duger Birka minst lika bra som Sigtuna. Anser man däremot att det rätts- 
administrativa kriteriet bör avgöra frågan är det ändå inte givet att Sigtuna är en 
självskriven kandidat. Sigtunas rätts-administrativa stadskriterier är inte äldre än 
andra högmedeltida städers. Och tätorten Sigtuna får dessutom i ålder konkurrens 
av tidigmedeltida "städer" som Visby och Lund.101

Frågan om urbaniseringens begynnelse å ena sidan och uppkomsten av ett rätts- 
administrativt stadsväsende å tien andra är inte ointressant. Konsekvensen av ett 
rättsadministrativt stadsbegrepp blir att vi får ett ”stadsväsende”, som i allt väsent
ligt växer fram under 1200-talet. Framväxten av detta stadsväsende ligger långt senare 
än den egentliga urbaniseringsprocessen tar sin början. Kronologiskt rör det sig om 
ett glapp på flera sekler av urban utveckling.

Den medeltida urbaniseringens kronologi
Projektet Medeltidsstaden har kartlagt det svenska stadssystemets framväxt och 
tidiga utveckling. Tack var detta framgångsrikt drivna arkeologiska projekt har vi 
idag möjlighet att överblicka och någorlunda precist analysera urbaniseringsförlop- 
pets kvantitativa dimensioner. Diagrammen 3:1—2, som i huvudsak baserar sig på 
Medeltidsstadens resultat, är ett försök att tentativt uppskatta den medeltida stads- 
tillväxten.106 Det är uppenbart för var och en som har en viss källkännedom att dia
gram av det här slaget aldrig kan bli annat än hypotetiska. Osäkerhetsfaktorerna är 
många och felmarginalerna vida. Men även om framtiden kommer att justera under
laget på en del punkter blir sannolikt inte kurvornas centrala budskap väsentligt 
annorlunda. Diagrammen kan, med deras brister, sägas sammanfatta vad som är känt 
idag om den medeltida urbaniseringens kronologi.

Diagram 3:1 över antalet städer (staplar) och städernas folkmängd (kurva) börjar 
med Sigtuna vid 900-talets slut. Denna stad var, liksom Birka, del av en vikinga- och 
tidigmedeltida ”förberedande” urbanisering, ”protourbanisering”, som sannolikt 
aldrig nådde över något eller några tusental individer. Under 1200-talets förra hälft 
övergick "protourbaniseringen” i en högmedeltida urban expansion. Antalet städer 
växte raskt från ett tiotal till ca 35. Mycket grovt kan folkökningen uppskattas till 
kanske 15.000. På 1210-talet kan den "urbana” befolkningen ha uppgått till 
7—8.000 för att vid 1300-talets början tangera 30.000.107 Under 1300-talet inträffa
de en avmattning i utvecklingstempot, som under 1400-talets senare övergick i en 
tydligt skönjbar stagnation. Antalet nytillkomna städer minskade markant för att 
under 1 500-talets förra del praktiskt taget upphöra.

Vägningen mellan städernas antal och deras antagna storlek ger en modifierad 
befolkningskurva i förhållande till stapeldiagrammet över stadsantalet. Skillnaden 
förklaras huvudsakligen av att de högmedeltida städerna hade en stark utveckling 
fram till 1500-talet. Det gäller sådana viktiga städer som Stockholm, Malmö och



Äbo. De få expansiva senmedeltida städerna motverkades, dels av att flertalet senme
deltida städer visade klart sämre utvecklingsförmåga och därför länge förblev små, 
och dels av att flera tidigmedeltida städer hade en tillbakagång under senmedeltiden. 
Befolkningskurvan i diagrammet ska visserligen läsas som en hypotetisk tolkning av 
den aggregerade medeltida urbaniseringsprocessen, men den indikerar att den sen
medeltida stagnationen kan ha satt in några decennier tidigare än förändringen av 
antalet städer ger sken av. Kurvan och staplarna följer varandra ganska troget till 
1410-talet för att därefter skiljas åt. Under l400-talets första hälft var ökningen av 
antalet städer större än tillväxten av den urbana totalbefolkningen.

Den tydligt avtagande tillväxten under senmedeltiden framstår än klarare i diagram 
3:2, som visar den årliga procentuella förändringen av den totala stadsfolkmängden. 
Stapeldiagrammet återger utvecklingen först efter 11 30-talet eftersom antalet städer 
fram till dess är för litet för att ge meningsfulla statistiska resultat. De kvantitativa 
indikationerna blir intressantare först från omkring 1130-talet, då antalet städer i 
rekonstruktionen minskar risken för slumpmässiga kastningar i kurvan.

Från 1130-talet och fram till 1330-talet, dvs. under en period av 200 år, låg till
växten som synes normalt mellan 0,8 och 0,9 % årlig befolkningsökning. Den hög
medeltida expansionen framträder distinkt och tydlig, dels som en markant men till
fällig ökning av tillväxten under 1200-talet ända upp till ca 1,5 % årlig ökning, men 
dels också i förhållande till de markant lägre tillväxttal som uppträder efter 1330- 
talet. Mätt på detta sätt blir den senmedeltida stadstillväxten svag, om än inte helt



eliminerad, och stagnationen kan föras tillbaka till tiden efter 1330-talet. Trots att 
stadsgrundningarna i Sverige fortsatte långt in på 1400-talet finns det således anled
ning att räkna med en märkbar regress redan hundra år tidigare.

När det gäller urbaniseringsgradens förändringar är vi i stort sett hänvisade till 
spekulationer. Mycket talar för att 1200-talets stadsutveckling innebar en höjning av 
urbaniseringsnivån, detta trots att flera tecken tyder på att även landsbygden hade en 
expansiv period. Stadstillväxten var emellertid så pass snabb och genomgripande, att 
en höjd urbaniseringsgrad är ett rimligt antagande. Utvecklingen under senmedeltid 
och 1500-tal är svårare att bedöma. Det förefaller dock som om stadstillväxten fort
satt en tid efter det att ”agrarkrisen” slagit till på landsbygden. Skulle denna hypotes 
stämma innebär den att urbaniseringsgraden fortsatt att stiga, kanske 1400-talet ige
nom. Omvänt tycks den urbana stagnationen från 1400-talets senare del ha pågått 
längre in i 1 500-talet än den agrara. 1 500-talets kolonisationsrörelse började visser
ligen vid olika tidpunkter i olika delar av landet, men en omisskännlig expansion kan 
iakttas senast från 1 540-talet. Den nya stadsgrundningsvågen däremot startade först 
på 1580-talet. Även Stockholms expansion kom igång sent. Staden började sin stora 
’’tidigmoderna" expansionsperiod tidigast från omkring 1590. Det blir i detta per
spektiv inte orimligt att räkna med en möjlig deurbanisering under 1 500-talets första 
hälft och kanske ännu längre.108 Att slutsatsen är tentativ behöver inte särskilt under
strykas.



Den medeltida urbaniseringens geografi
Under äldre vasatid hade Sverige fått ett stadsväsende som redan utvecklat tydliga 
geografiska konturer. Den tidigmoderna urbaniseringsprocessen skulle bygga vidare 
på medeltidens, inte omgestalta den i grunden. Den medeltida urbaniseringen genom
gick en historisk cykel av uppgång och utplåning, och den hade bestämda geografiska 
konturer och tyngdpunkter. Karta 3:1 är ett försök att fånga in de stora linjerna i 
denna ojämna geografiska fördelning av medeltidens städer. Kartan redovisar städerna 
fördelade på de större kronologiska faserna. Den tidigmedeltida preliminära urbanise
ringsfasen representeras av städer grundade före omkring 1150. Den högmedeltida 
expansionen ryms inom tvåhundraårsperioden 1150 till 1350, medan senmedelti
dens relativa stagnation kommer till synes under de följande två århundradena.

Den tidigmedeltida urbaniseringen var starkt präglad av samhällsorganisationens 
svaga samordning. Före 11 50 fanns inte fler än högst ett tiotal orter som senare skul
le få privilegierad status som städer.my Flertalet av dem var lokaliserade längs väst
kusten. I den svenska centralbygden kring Mälaren låg endast Sigtuna, som om
kring år 1000 hade avlöst den då övergivna ”vikingastaden" Birka. Visby kan också 
föras tillbaka till vikingatid, men staden skulle få sin framträdande roll som Öster
sjöhandelns knutpunkt först på 1100-talet. Urbaniseringsprocessen i Västsverige 
komplicerades av den politiska geografin i området. Tre stater konkurrerade här om 
inflytandet. Maktkonstellationerna var flytande och rörliga, vilket länge bidrog till 
instabilitet i urbaniseringsförloppet.110

De mycket små och outvecklade "städerna" före 1100-talets mitt var glest ut
spridda. Samspelet mellan dem torde ha varit begränsat. En tydlig hierarkisering 
uppträdde först på 1200-talet. När det gäller framväxten av ett ”urbant system”, 
framstår 1200-talet som en etableringsperiod. Innan dess rådde ett förberedande och 
trevande stadium. Man kan inte tala om sammanhängande urbana system före 1 200- 
talets slut, och då var den urbana integrationen begränsad till vissa regioner. I Sveri
ges och Finlands centrala kulturbygder etablerades ett nätverk av städer under den 
högmedeltida expansionsfasen, men de regionala skillnaderna var fortfarande påtag
liga. 1 vissa områden utbildades början till en stadshierarki. I Mälardalen och östra 
Svealand gick utvecklingen fortare än i Västergötland, där städerna grundades sena
re och var mindre.111 Under detta skede drogs också Östergötland och södra Finland 
in i urbaniseringsförloppet.112 Vid 1 300-talets mitt hade de östra och centrala delar
na av riket urbaniserats, medan stora delar av Västergötland, västra Svealand, Norr
land och Österbotten ännu utgjorde stadslösa utmarker.

Som en motvikt till de svenska centralbygdernas starka urbanisering kan man se 
de många stadsgrundningarna längs västkusten, inom de områden som låg under den 
danska kronan. Längs hela kustbandet från Marstrand i norr till Avaskär i sydöst eta
blerades ett pärlband av städer. Delvis var denna stadsgrundningsvåg en fortsättning 
av ett redan existerande stadsväsende. Det danska stadsväsendet hade redan före 
1100-talets mitt haft stödjepunkter i de skånska landskapen.11’ 1200-talets expan
sion innebar samtidigt en förtätning.

Under senmedeltiden förtätades stadssystemet ytterligare längs västkusten och i 
Sydsverige. Samma sak ägde rum i sydvästra Finland, där städerna Raumo, Nåclen-



Karta 3:1 Medeltidsstäder i Sverige och Finland
• städer grundade ca 950-1150 

© städer grundade ca 1150-1250
• städer grundade ca 1250-1350 

o städer grundade ca 1350-1550

Antal städer fördelade på 
Agrundningsperioder
T

Obs att kronologin är approximativ
Grundningsår är okänt för flertalet städer före senmedeltid.

Källa: Lilja (1996a)



dal och Ekenäs lokaliserades inom det glest urbaniserade kustområdet från Ulfsby i 
väst till Borgå i öst. Ett annat framträdande senmedeltida expansionsområde var 
Västergötland, där Skara som en tidigmedeltida stadsbilclning kompletterades med 
ytterligare fem städer. Dessutom grundades ett par städer (Gävle, Öregrund) i gräns
zonen mellan Norrland och det uppsvenska området. Stadsgrundningarna i Väster
götland och gränsområdet mellan Svealand och Norrland innebaren perifer expansion 
in i tidigare praktiskt taget staclslösa områden. I de skånska landskapen låg städerna 
tätt. Det är rimligt att här tala om ett genomurbaniserat område. Givetvis måste 
man då ta hänsyn till den låga tekniska och ekonomiska utvecklingsnivån. Utrym
met för ytterligare stadsgrundningar var mycket litet, något som skulle bli mer 
uppenbart i ett senare stadium av den danska urbaniseringsprocessen. Den danska 
kronan började dra tillbaka stadsprivilegier för vissa städer redan från 1500-talets 
början och skulle fortsätta med detta långt in i 1600-talet.114

Den medeltida urbaniseringen — sammanfattning

Tack vare ett starkt forskningsläge går medeltidens stadsgrundningar att belägga 
ganska väl idag och de ger bilden av en markerad urbaniseringscykel med en expan
sionsfas från 1200-talets början till 1400-talets mitt. Vägningen av stadsgrund
ningarna med uppskattade befolkningstal ger en något modifierad kronologi. Ex
pansionen på 1200-talet blir mer koncentrerad och den senmedeltida stagnationen 
sätter in något tidigare. Men det grundläggande mönstret, den medeltida ”urbani- 
seringsvågen” går inte att ta miste på.

De övergripande tendenserna i medeltidens urbaniseringsprocess hör uppenbart 
hemma i ett större nordeuropeiskt sammanhang. Parallelliteten med danska och 
kontinentala förhållanden är påfallande. Sverige har redan under detta tidiga skede 
varit influerat av strukturella samband, som mer eller mindre starkt styrt eller 
begränsat lokala utvecklingsförlopp över ett omfattande nordeuropeiskt område. 
Andrén konstaterar således i sin avhandling att den medeltida urbaniseringen i Sve
rige följde samma huvudlinjer som den i Danmark. Den viktigaste skillnaden tycks 
ha varit en viss tidsförskjutning och en tendens till mer kontinuerlig urbanisering i 
Sverige. De strukturella brotten kom i Sverige något senare och var mindre uttala
de än i Danmark.111 Möjligen kan den i Sverige uteblivna ”urbaniseringslakunen” 
på 1300-talet ha förlett Andrén att något underskatta betydelsen av den senmedel
tida agrarkrisens verkningar på urbaniseringsförloppet.116 Detta är en vetenskaplig 
”knäckfråga”, som kräver mer ingående forskningar i senmedeltidens urbana pro
cesser.

Den medeltida urbaniseringsprocessen var en del av en mäktig och omfattande 
social förändring. Den samvarierade och samverkade med andra grundläggande för
ändringar som uppkomsten av en feodal samhällsorganisation och en feodal stats
bildning. Den löpte också parallellt med och i samspel med de långvågiga demogra
fiska, ekonomiska och sociala rörelser som under detta långa skede började binda ihop 
det primitiva och avlägsna Norden med de mer avancerade ekonomierna nere på den



europeiska kontinenten. Central i denna förändringsprocess var den tyska expansio
nen förmedlad av de hanseatiska köpmännen och deras agenter.

Denna väldiga omvandlingsprocess innebar att Sverige tick sin första försiktiga 
utveckling mot ett integrerat urbant system. Detta var i många avseenden ofull
ständigt och ojämnt geografiskt fördelat. Det täckte inte på långt när det vida terri
torium som så småningom skulle identifieras med den svenska nationalstaten. Men 
det bildade en utgångspunkt för den utveckling som, via den ”tidigmoderna” urbani
seringen på 1 500-, 1600- och 1700-talen, skulle skapa vårt moderna urbana system, 
både det svenska och det finska. När vasasönerna tog över rodret efter sin kraftfulle 
fader kunde man bygga på strukturer som var flerhundraåriga. Den här boken kom
mer i fortsättningen att handla om detta "byggande”, och de sociala "processer" som 
var ett villkor för lika väl som en följd av detsamma.



DEL I. URBANISERINGENS KRONOLOGI

Kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter

Förändring eller kontinuitet — urbaniseringens kronologi

I likhet med andra makrosociala föränd ringsförlopp har urbaniseringen utvecklats 
i olika takt vid olika tidpunkter och i olika sociala miljöer. Vissa urbaniseringsfak
torer, exempelvis centraliseringsbehovet, kan beskrivas som förhållandevis stabila 
över tiden. Andra, som ekonomiska konjunkturer och politiska händelseförlopp, 
uppvisar hastigare skiftningar, ibland rytmiskt växlande, men kanske oftare med en 
oregelbunden kronologi. Resultatet har blivit en social process i flera tidsdimen
sioner.

Det har varit en dominerande tendens att betrakta det som hände före det industri
ella genombrottet som något kvalitativt skilt från utvecklingen därefter. Mot ett sta
tiskt samhälle har ställts ett dynamiskt, och synen på urbaniseringsprocessen har 
pressats in i samma dikotomi. Ett sådant synsätt har varit särskilt vanligt inom sam
hällsvetenskaperna. Sociologen Gideon Sjöberg, för att ta ett exempel, har dragit en 
tydlig och klar demarkationslinje mellan den ”pre-industriella”, hans eget studie
område, och den ”industriella” staden. Den industriella revolutionen banade väg för 
urbanisering i en helt ny skala. Grundläggande faktorer var framstegen inom jord
bruket och förbättrade transportmedel.1

Föreställningen om en grundläggande förändring i samband med industrialise
ringsprocessen har varit seglivad, men den har också ställts under debatt. Jan de Vries 
kritiserar således en tradition som vill reservera urbaniseringsbegreppet för de senas
te två århundradenas dramatiska utveckling. Den uppfattningen grundar sig i en fel
syn, menar han. Den bottnar i en begränsad och nutidspräglad syn på urbaniseringen. 
I stället vill de Vries framhålla förloppets långsiktiga kontinuitet. "Urbanization”, 
säger han, ”is a more general historical process, but one whose specific characteristics 
vary over time.” För de Vries är urbaniseringen ett kontinuerligt förändringsförlopp 
som överlagras av ”epoker" med särskilda karakteristika. Varje epok kännetecknas av 
specifika demografiska, kulturella och strukturella dimensioner.“ Ytterst handlar de 
Vries resonemang här om olika föränd ringsnivåer. I botten ligger en grundtendens 
mot ökande urbaniseringsgrad. Över denna lagrar sig en föränclringsnivå med korta
re periodicitet. Den bildar grunden för de Vries’ ”epoker” med sina kännetecken och 
sina särskilda orsakssammanhang.

Den modell av urbaniseringens kronologi som framtonar i de Vries diskussion kan 
jämföras med Fernand Braudels tankar om olika tidsdimensioner i den historiska för
ändringsprocessen. Olika förändringshastigheter överlagrar varandra i historiska 
makroprocesser. Hos Braudel bildar de varaktiga strukturerna, l'histoire structure, 
ett närmast oföränderligt fundament för de historiens långa vågor, l’histoire conjunct
ure, som rör sig med en rytmisk periodicitet på flera decennier eller något sekel.



Överst på pyramiden ligger händelsehistoriens, 1 histoire evenmentielle, kortperio
diska fluktuationer. Här allra överst i förändringshierarkin skvalpar händelsehistoriens 
nyckfulla och kortperiodiska vattringar på historiens yta. '

Braudels teori har blivit kritiserad bl.a. för att den inte lyckas länka samman de 
olika förändringsnivåerna i empirisk forskning.1 Men det faktum att Braudels tanke
gångar trots allt fått den spridning de fått tyder på att de upplevts som bestickande 
av många historiker. Både hos de Vries och Braudel framstår sociala förändringar in
klusive urbaniseringsprocessen som sammansatta förlopp, som i sig innefattar föränd
ringsprocesser med olika varaktigheter och olika periodiciteter.5 Det permanenta 
centraliseringsbehovet bildar en grundförutsättning för urbanisering — en urbanise
ringens ”konstant”. Det är den nivå som motsvarar Braudels strukturhistoria. Urba
niseringens långa vågor framträder i de Vries ”epoker”. Här handlar det om aggrege- 
rade föränd ringsskeden av mer eller mindre genomgripande natur, förändringar som 
bryter med det gamla eller bygger vidare i en gradvis process mot långsiktig föränd
ring. Urbaniseringens händelsehistoria slutligen kommer till uttryck i samspelet 
mellan historiens aktörer. Det är den historia som formas av makthavare och makt
grupperingar med inflytande nog att påverka och ändra historiens förlopp. Den hand
lar om de människor som bor i eller flyttar till städer och de makthavare som styr över 
städers öden.

En cyklisk historia?
I den moderna diskussionen rörande historiska makroprocesser spelar långvågiga 
förlopp en central roll. Den diskussionen har även utövat starkt inflytande på senare 
tiders urbaniseringsforskning om den tidigmoderna perioden. Inom den ekonomiska 
historien är Fernand Braudel en av de viktigaste inspirationskällorna, men betydande 
bidrag har även kommit från andra forskare. Den kanske mest berömde är Immanuel 
Wallerstein, som med sin modell över den kapitalistiska världsekonomin har skapat 
en övergripande teori för geografiska och kronologiska samband under det historiska 
skedet efter ca 1 500.

Den teoretiska spekulationen om långvågiga rörelser har lett till en uppdelning 
av cyklerna i s.k. A- och B-faser, dvs åtföljande faser av expansion och kontraktion. 
Wallerstein utgår uttalat från den terminologin när han skapar ett kronologiskt 
ramverk för sin teori.

”The work of historians of Europe price trends between the two world wars along 
with the theory of secular economic cycles (trends that go up and down over 
approximately 250 years) with its two phases (A and B), elaborated by Francois 
Simiand have bequeathed us a generalization about early modern European his
tory that still seems largely accepted: There was expansion in the sixteenth cen
tury (phase A) and contraction, depression, or ”crisis” in the seventeenth (phase 
B). The dates that demark these phases, the nature of the changes that occured 
(even if we limit the discussion to economic matters), the regional variations, and 
above all, the consequences and causes of the flows are matters of much debate; 
but the generalization remains.”6



Som framgår av citatet har man debaterat cyklicitetens orsaker och konsekvenser, 
och man har haft olika uppfattning om dess omfattning och kronologi. För Waller- 
stein började den ”europeiska världsekonomin” ta form efter ungefär 1450. Dess 
törsta expansionsfas (A-tasen) pågick till 1600—50. Den följande kontraktionen (B- 
fasen) förlägger han till tiden ca 1650—1750. Braudel, som är en av Wallersteins 
främsta inspirationskällor, har en liknande kronologi. Han menar att den "sekulära 
vågen” är en av de ”mest förbisedda av alla cykler”, bl.a. därför att ”långsamheten 
skymmer den”.

”Att golvet lutar en smula uppåt eller nedåt eller ligger plant är inte så lätt att 
märka när de anti ra prisrörelserna, de som hänger samman med den kortsiktiga 
konjunkturen, överlagrar denna baskurva med sina mycket rörligare kurvor, med 
brantare stigningar och sluttningar” ..."Vågen, som i förstone är föga synlig men 
som lugnt går vägen fram och hela tiden i samma riktning, är en kumulativ pro
cess. Den ökar på sin egen vikt.”

Men vågens kronologi är lite vag:

"En sekulär cykel har liksom varje annan en början, en höjdpunkt och ett slut, men 
bestämningen av dessa måste förbli rätt approximativ med tanke på den sekulära 
kurvans rätt jämnlöpande karaktär. Man får om sådana höjdpunkter säga omkring 
år 1350, omkring år 1650 ... Enligt för närvarande kända uppgifter utskiljer man 
för Europas del fyra på varandra följande, sekulära cykler: 1250/1350/1507—1510; 
1507-1510/1650/1733-1743; 1733-1743/1817/1896; 1896/1974?/. Det första 
och sista årtalet i cyklerna markerar uppgångens början och nedgångens slut 
medan det mellanliggande årtalet inom snedstreck anger kulminationspunkten, 
stället där den sekulära vågen vänder, det vill säga inledningen till krisen!'1

Som synes slår Braudels sekulära vågslag i ungefär samma takt som vår mer traditio
nella periodisering av nya tidens histora. Vi har en medeltida cykel följd av en tidig
modern. Brytpunkterna, övergångarna till krisskeden, ligger nära klassiska historiska 
händelser, som digerdöden, trettioåriga krigets slut, napoleontidens slut och oljekri
sens 1970-tal.

Konjunkturmodell eller fasmodell

Braudel, såväl som Wallerstein och andra forskare8 urskiljer således en tidigmodern 
cykel från senmedeltidens slutskede till 1700-talets mitt. Denna syn på de makro- 
historiska förloppen har motsvarigheter inom modern urbanhistorisk forskning. Men 
försök att förklara förändringar i urbana system fördelar tyngdpunkterna på olika 
sätt. Tonvikten på systeminterna utvecklingsfaktorer kan dominera i vissa framställ
ningar medan andra i stället lyfter fram influenser som påverkar systemet utifrån. 
Betoningarna varierar med olika perspektiv på systemets grad av öppenhet. Jag ska i



det följande konfrontera två alternativa synsätt mot varandra för att på så sätt fram
häva kontrasten. Hos de båda amerikanerna Paul M Hohenberg och Lynn Hollen Lees 
ligger tonvikten vid systeminterna, endogena, utvecklingsfaktorer. Urbaniseringens 
kronologi under förindustriell tid ses som ett socialt och ekonomiskt förlopp styrt av 
Hera inbördes beroende faktorer (variabler) som tillsammans skapar ett slags ”pend
lande” utvecklingsrörelse mellan motpoler i systemet. Mot Hohen berg/Lees ”konjunk- 
turmodell” ställer jag ett ganska annorlunda synsätt där förklaringen till förändring
ar i stället förläggs utanför det urbana systemet. Harold Carter har således utvecklat 
en annan typ av modell, där skeendet i stället är framdrivet av yttre krafter. Carter 
anser att urbana system genomgår s.k. ”genetiska faser" som kännetecknas av genom
gripande omstruktureringar av själva förutsättningarna för urbaniseringsprocessen.

En ”cyklisk modell över en två-sektorekonomi”
Hohenberg/Lees' försök att förklara de långa vågorna i urbaniseringen tar bland annat 
formen av något de själva kallar en ”cyklisk modell över en två-sektorekonomi". 
Modellen är i huvudsak ekonomisk och arbetar med ekonomiska variabler som priser, 
utbud, löner m.m. Den är uppbyggd kring idén om en succession av på varandra föl
jande ”rurala” respektive "urbana” faser. Huvudvariablerna är priser, löner, reallöner, 
kapital och utbud. I princip tänker sig författarna att cykliska förändringar i faktor
kostnaderna får allokeringseffekter som gynnar antingen städerna på agrarsamhällets 
bekostnad eller vice versa. (Figur 4:1)

En "urban" fas kännetecknas av stigande priser, utbudsklimax och reallönereces- 
sion. Under de ”rurala” faserna är trenderna omvända. Den relativa fördelningen 
mellan löne- och kapitalandelar är strategisk i modellen. Under "urbana” faser pågår 
en omfördelning av den totala samhällsinkomsten till fördel för kapitalandelen. 
"Rurala” faser kännetecknas av en direkt motsatt trend, då löneandelen i stället visar 
en stigande trend. I princip kan man sammanfatta modellen som en teori om växel
vis omfördelning mellan arbete och kapital.

Hohenberg/Lees’ konstruktion är en konjunkturmodell. Författarna talar uttryck
ligen om "a long-run trade cycle” och "the business cycle”. Men modellen anknyter 
också till långsiktiga demografiska förändringar. Befolkningsutvecklingen styrs av 
de ekonomiska variablerna. Prisökningarna under den ”urbana" fasen stimulerar de 
ekonomiska aktiviteterna, och hushållens ekonomiska tillgångar ökar. Resultatet blir 
befolkningstillväxt. Denna når zenit när prisstegringarna i kombination med avta
gande marginalavkastning inom jordbruket så småningom leder till en allmän kris. 
Mortaliteten visar tendenser att stiga och på sikt reducera kapitalinkomsterna. Krisen 
drabbar först landsbygden men når med de fallande ränteintäkterna snart städerna. 
"The feverish urban boom breaks, and prices start to fall amid the aftershocks of 
mortality peaks." En återhämtning startar först när befolkningsminskningen på 
landsbygden har skapat en efterfråge- och konkurrenssituation som återigen gör det 
möjligt för producenterna att acktimulera ett överskott och därigenom generera en 
ny efterfrågan på varor.

Det långa skedet från en rural återhämtning till en urban överhettning, menar för
fattarna, genomlöper fyra stadier. Ett ökande utbud stimulerar till en början den
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Figur 4:1. En cyklisk modell över en två-sektorekonomi. Källa: Hohenberg/Lees 1985, s 114.

ekonomiska aktiviteten på landsbygden. Handel och protoindustri växer och städer
na får en allt viktigare roll som centralorter. Städernas marknader expanderar och 
leder över till nästa steg i utvecklingen. Med stigande kapitalinkomster blir städerna 
mer involverade i långdistanshandel och tätare knutna till ett internationellt han- 
delsnätverk. Under det tredje steget nås systemets utbudstopp och välståndet kulmi
nerar. Manufakturindustri, handel och finansverksamhet samverkar i en ökning av de 
urbana inkomsterna. Det fjärde och finala steget kan närmast karakteriseras som 
överhettning. Den ekonomiska oron växer under det urbana välståndets yta. Utveck
lingen blir parasitisk i stället för produktiv och generativ. Egendoms- och kapitalin
komsterna tar nu en ökande del av en kaka som inte längre växer.



Hohenberg/Lees’ modell anknyter till klassiska ricardianska resonemang. Model
len är ekonomisk till sin natur och befolkningsutvecklingen framstår som en beroen
de variabel i utvecklingsprocessen. Huruvida man också kan tala om en malthusiansk 
modell är mer tveksamt. I den malthusianska befolkningsteorin framstår befolk
ningstillväxten som en oberoende variabel. Befolkningar har en tendens att öka till 
gränserna för deras överlevnadsmöjligheter. Regelbundna overbefolkningskriser 
reducerar befolkningstrycket till lägre nivåer som på nytt kan bilda utgångspunkter 
för demografisk tillväxt. Hos Hohen berg/Lees är de ekonomiska variablerna de primä
ra och befolkningsvariabeln sekundär. Befolkningstillväxt stimuleras av ekonomisk 
tillväxt och hämmas av ekonomiska kriser. Deras position kan tillspetsat uttryckas: 
Malthus — ja, men med modifieringar!10

Det kan finnas skäl att ta till sig Hohenberg/Lees' teoribyggnad med vissa reser
vationer. Modellen framstår som tämligen rigid och schematisk i den enkla utform
ning den fått hos författarna. Därtill kommer att den empiriska underbyggnaden är 
relativt tunn. Själva modellkonstruktionen är till stor del en deduktiv historia mate
matiskt framräknad med datorhjälp. Författarna påtalar själva svårigheten att finna 
empiriska belägg på deras hypoteser.11

Trots svagheter i empirin har modellen sitt intresse. Den anknyter explicit till en 
numera väletablerad diskussion om de långperiodiska ekonomiska förändringarna i 
Europas ekonomi före det industriella genombrottet. Diskussionen om "historiens 
långa vågor” har i huvudsak handlat om agrarsamhällets rytmer. Den urbana ekono
min har inte dragits in i det teoretiska ramverket på ett självständigt sätt. Hohen
berg/Lees’ arbete får ses som en representant, om än inte den enda, för en pågående 
nyorientering. Studien förklarar urbaniseringen med utgångspunkt i de långvågiga 
förändringsprocesserna. Resultaten är relevanta för vårt perspektiv på den svenska 
och nordiska urbaniseringsprocessens kronologi.

”Genetiska” faser
Harold Carters behandling av problematiken kring storskaliga förändringar av urba
na system ger ett annat perspektiv på orsakssambanden. Carters modell lyfter fram 
samspelet mellan stadsfunktioner och stadssystem. (Figur 4:2) Den kan läsas som en 
invändning mot rigida kontinuitetsföreställningar, men framför allt är den avsedd 
att övervinna det inslag av determinism som Carter anser känneteckna den klassiska 
centralortsteorin.

Stadssystem ("city systems") genomgår kvalitativa föränd ringssprång, som ytterst 
har sin grund i samspelet mellan städernas specialfunktioner, dvs deras ekonomiska 
specialisering, och den större marknad de är indragna i. Detta växelspel mellan mark
nadens efterfrågan och städernas förmåga att svara på denna får i sin tur urbanise
ringseffekter. Sådana utvecklingssprång kallar han genetiska faser. De framkallas av 
"exogena interpolationer”, dvs yttre förändringar, som matas in i stadssystemet via 
specialfunktionerna. Större förändringar av det här slaget leder till en radikal om
gestaltning av det urbana systemet. Mindre förändringar ger enbart upphov till 
smärre modifieringar. Carter vill se de större genetiska faserna som innovationsske
den, vilka sedan genomgår en diffusionsfas då det transformerade systemet etablerar
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sig.12 I grunden handlar Carters modell om ett växelspel mellan förändringsfaser och 
stabiliseringsfaser. Impulserna till förändring kommer utifrån och är inte i första 
hand styrda av inre utvecklingslagar.

Carter har inte utvecklat sin modell i polemik mot Hohenberg/Lees’ synsätt, utan 
snarare mot den christallerska centralortsteorin. Men Carters modell är i princip jäm
förbar med Hohenberg/Lees tvåsektormodell eftersom den uttalar sig om storskaliga 
förändringar i urbana system. Den grundläggande skillnaden mellan de båda betrak
telsesätten är synen på drivkrafterna bakom förändringen. I Hohenberg/Lees modell 
är ”systeminterna” eller s.k. ”endogena” faktorer avgörande, medan ”systemexterna”



eller ”exogena” faktorer spelar huvudrollen hos Carter. Hohenberg/Lees modell fram
står som ett slutet system, drivet framåt av sina egna inre motsättningar. Carters mo
dell å andra sidan förutsätter att externa krafter skapar spänningar och framdriver för
ändring i systemet. Systembalans spelar en underordnad roll, menar Carter, medan 
Hohenberg/Lees modell snarare bygger på en tendens till balanserad pendling mellan 
två vändpunkter.

Men kontrasten mot Hohenberg/Lees' synsätt ska inte överbetonas. Hohenberg/ 
Lees inskränker tillämpningen av sin modell till den förindustriella perioden mellan 
det medeltida stadsväsendets uppkomst på 11- och 1200-talen och den industriella 
urbaniseringen på 1800-talet. Stadsväsendets uppkomst och den moderna industri
ella urbaniseringen förklaras inte av tvåsektormodellen. Dessa två stora systemföränd
ringar bör snarare ses som utslag av större ”endogena interpolationer”, liknande de 
som ingår i Carters modell. Carter å sin sida beskriver ibland stabiliseringsfaserna 
som en utveckling mot större inre systembalans. Uttrycket "entropi" har lånats från 
naturvetenskaperna för att beskriva detta. En entropi-process, menar emellertid Car
ter, kan bara spåras under kortare perioder, inte som en underliggande tendens i 
urbaniseringen som sådan. "Generalizations which argue for increasing entropy in a 
city system — that is the movement of the system to a more uniform and less random 
form — are only acceptable for certain selected phases or periods; no universal process 
can be isolated.”1^



Kapitel 5. En växande stadsbefolkning

Den period, den tidigmoderna, som framför allt behandlas i den här boken, känne
tecknades av expansion och stora sociala omstruktureringar.11 Omskapande föränd
ringar fortplantades ut i det sociala systemets alla delar. Det svenska riket var visser
ligen ett utpräglat agrarsamhälle, men de expansiva tendenserna gjorde inte halt vid 
stadsgränserna. Stadssystemet expanderade. Städerna blev inte bara Her. Deras sam
lade folkmängd blev större, och det urbana nätverket mer sammanhållet, integrerat. 
Men, precis som under medeltiden följde den tidigmoderna urbaniseringen en kurva 
som växlade mellan perioder av stark stadstillväxt och nästan stagnation. 1 detta och 
de följande kapitlen ska jag försöka lägga en kronologisk grund för urbaniserings- 
förloppet mellan 1 570- och 1 810-talen. Dels vill jag studera stadssystemets övergri
pande kvantitativa tillväxt, dels dess inre strukturförändringar.

• Hur mycket större blev städerna?
• Hur såg urbaniseringens kronologi ut?
• Kan man urskilja faser av tillväxt och tillbakagång?
• Domineras utvecklingsförloppet av cyklisk regelbundenhet eller är det rimligare 

att tala om ”genetiska” språng?

Aggregerad stadstillväxt

Kurvan över den aggregeracle stadstillväxten visar en kraftig tillväxt från 1500- 
talets senare del till 1800-talets början. Från storleksordningen 50.000 ökade den 
totala stadsfolkmängden till nära 300.000. (Tabell 5:1 och diagram 5:1a—b) Det 
kvantitativa resultatet av ökningen kan alltså uppskattas till ca 250.000. På ungefär 
tvåhundra år hade städernas sammanlagda folkmängd ökat med ca 500 procent. Det 
rörde sig med andra ord om en betydande ökning av stadsfolkmängden. Denna folk
mängdsökning motsvarade mer än 0,7 % årlig tillväxt för perioden i dess helhet.

Det omedelbara intrycket av expansionen är den påtagliga ökningen av antalet 
städer. Från 70 medeltidsstäder ökade antalet till 108 vid 1800-talets början. Det 
innebär att en viktig del av stadsbefolkningens kvantitativa tillväxt förklaras av de 
många nya städerna. Men tillkomsten av nya städer är långt ifrån en tillräcklig för
klaring. Relativt sett innebar stadsgrundningarna en ökning av antalet städer med 
mer än 50 %, men den var ändå klart lägre än tillväxten av den samlade stadsbefolk
ningen.

Tillväxten varierade över tiden men tyngdpunkten låg på undersökningsperio
dens första hälft. En första tillväxtfas kulminerade någon gång under 1600-talets 
senare del. Den årliga tillväxtens nivå steg fram till 1650-talet, då den med 1,6% 
nådde sitt högsta värde för hela undersökningsperioden. Uppgångsfasen inleddes 
sannolikt någon gång vid 1500-talets mitt. Rekonstruktionen av den medeltida



TABELL 5:1
STÄDERNAS SAMMANLAGDA FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 
CA 1570-TAL TILL 1810-TAL

Är AS FM FM ökn Period Tiv %

1570t 70 50700
1610t 77 61600 10900 1570t-1610t 0,5
1650t 103 116800 55200 161 ()t- 165<)t 1,6
1690t 101 164000 47200 1650t-1690t 0,9
1730t 101 177900 13900 1690t-1730t 0,2
1770t 103 246400 68500 1730t-1770t 0,8
1810t 108 296500 50100 1770t-1810t 0,5

Källor:
Lilja 1996a
Förkortningar:
AS = antal städer
FM = städernas folkmängd
FM ökn = städernas folkökning
Tiv % — folkökningen i procent per år
Datakvalité:
Kursiverade tal = över 50% av primäruppgifterna av klass B eller C 
Angående kvalitetsklassificeringen se Lilja 1996a, s 46

urbaniseringsprocessen tyder på att stadstillväxten avmattats eller upphört under 
senmedeltiden och 1500-talets förra del. Det är därför rimligt anta att expansionen 
kommit igång från omkring 1500-talets mitt.

Under 1600-talets senare del blev ökningstakten något svagare. Men den höll sig 
på en tämligen hög nivå ända fram till 1600-talets slut. Vid inledningen av 1700- 
talet inträdde däremot en markerad avmattning. Under 1700-talets första decennier 
låg folkmängdsökningen på en låg nivå. Det är inte möjligt, med här använda meto
der, att säkert avgöra om stadstillväxten avstannat helt, men stagnationen som sådan 
bör kunna ses som tämligen väl styrkt. Stadssystemet gick uppenbarligen in i något 
som närmast kan beskrivas som en ”urban kris”.

Det tidiga 1700-talets krisindikationer kom inte helt oförmedlade. Övergången 
från växande till avtagande tillväxt kan inte lokaliseras i tiden mer exakt, men en 
brytpunkt har sannolikt nåtts redan någon tid före den akuta krisen vid 1700-talets 
början. Förändringen tycks ha inträffat någon gång mellan 1650-talet och 1690- 
talet. Under detta tidsintervall kan de första tecknen på avtagande tillväxt iakttas. 
1690-talets nödår ligger nära till hands för en kvalificerad gissning, men även andra



Diagram 5:1a - Antal stader och stadsfolkmängd i Sverige (med 
Finland) ca 1570-1810
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Diagram 5:1b - Stadsfolkmängd (log-skala, vänster) och 
folkmängdsökning (absolut skala, höger axel) i Sveriges 

(med Finland) städer ca 1570-1810



kritiska skeden är tänkbara, exempelvis 1670-talets krigsår. Klart är dock att förut
sättningarna för storskalig urban tillväxt har försämrats och kring sekelskiftet för
svunnit nästan helt.

Från 1730-talet återkommer en period av aggregerad urban befolkningsökning. 
Frihetstidens ökning var visserligen svagare än under 1600-talets förra hälft men 
den bör ändå ses som förhållandevis stark. Den årliga procentuella tillväxten låg på 
0,8 CA , vilket är en hög siffra. Den innebar bland annat att stadsfolkmängden på fyra 
decennier ökade med inte mindre än nära 70.000, och det är en kvantitet som över
träffar motsvarande ökningar under någon annan tidigare period. Expansionen 
under stormaktstidens mest intensiva tillväxtfas gav en ökning på omkring 55.000 
stadsinvånare. Under högmedeltiden låg den absoluta ökningen ännu lägre. Den 
medeltida stadsfolkmängden kan inte ha vuxit med mycket mer än ca 1 5.000 under 
något motsvarande långt tidsintervall. Dessa äldre tillväxtperioder var emellertid, 
genom att de utgick från en avsevärt lägre nivå, relativt sett starkare. Förändrings- 
takten var högre. I den meningen var därför stadstillväxten då mer genomgripande än 
på 1700-talet.

Senare delen av sjuttonhundratalet innebar att den aggregerade stadtillväxten 
föll tillbaka något. Tillväxttakten kan beräknas till 0,5 % för perioden ca 1770— 
181 O-talen. Tillväxten var då inte högre än den varit tvåhundra år tidigare. Den 
snabba ökningen av stadsfolkmängden under 1600-talets förra del uppnåddes inte 
igen förrän med den moderna urbaniseringen under 1800-talets senare del.

Sammanfattningsvis framträder således en aggregerad utvecklingskurva i två tidig
moderna faser. Förloppet fram till senare delen av 1600-talet var expansivt och präg
lat av en hög tillväxttakt, som sannolikt kulminerade under seklets andra kvartal. Den 
andra fasen sammanfaller i stora drag med 1700-talet och kännetecknas av klart 
lägre tillväxttakt, men också av en likartad ”vågrörelse” från svag, eller helt utbliven 
ökning via en kulmination under frihetstiden till en viss avmattning fram till 1800- 
talets första del. Jämför man 1600-talet med 1700-talet framträder en tydlig kontrast 
i relativ folkmängdsökning. Tilläxttakten är som helhet klart högre under det förra 
århundradet. Mätt i årlig procentuell tillväxt ökade stadsfolkmängden från 1570- 
till 1690-talet med inte mindre än 1,0 %, medan den stannade vid halva den nivån, 
0,5 %, under perioden 1690- till 1810-tal. I absoluta tal blir emellertid skillnaden 
mindre markerad. I själva verket ökade städernas sammanlagda folkmängd mer 
under 1700- än under 1600-talet. Mellan 1570-talet och 1690-talet växte den aggre
gerade stadsfolkmängden med kanske drygt 110.000 invånare. En motsvarande lång 
tidsperiod på 1700-talet, mellan 1690- och 1810-talen, innebar en ökning med ca
135.000.

Denna kontrast mellan absolut och relativ tillväxt blir mycket klar om man stäl
ler kurvan över den absoluta aggregerade stadsfolkmängden mot en annan kurva 
som visar motsvarande värden i logaritmisk form. (Diagram 5:1b) Med de absoluta 
talen överförda till logaritmiska värden framhävs förändringens hastighet framför 
dess absoluta storlek. Framställd på det här sättet blir 1600-talet, dvs den svenska 
stormaktstiden, också perioden för de konsekvensmättade förändringarna i stadssys
temet. Men det bör framhållas att detta bara är ett sätt att analysera ett förändrings-



förlopp, och att det förblir en tolkningsfråga om man vill lägga tyngdpunkten vid 
absoluta eller relativa förändringar. Jag kommer i fortsättningen att betona de rela
tiva förändringarna eftersom jag uppfattar dessa som ”transformativa” och därför 
mer genomgripande. Betydande relativa förändringar säger ofta mer om ett förlopps 
djup och omfattning.

Individuell stadstillväxt

Den kronologi som framträder när man studerar den aggregeracle stadsfolkmängden 
ger storleksordningen av det antal människor som totalt levde i städer under olika 
perioder. Den femdubbling av stadsbefolkningen som ägde rum mellan 1570- och 
1810-talen måste anses vara betydande. Vi får komma ihåg att Sverige vid denna tid 
var ett utpräglat agrarsamhälle, med små överskottsmarginaler. Även måttliga 
ökningar av den mängd människor som levde utanför den rena agrarsektorn måste 
ha inneburit påfrestningar på produktionen i landet. Särskilt 1600-talets snabba 
stadstillväxt bör ha skapat ett tryck på lokala och regionala produktionsresurser.

Tillväxten av den aggregerade stadsfolkmängden är emellertid bara en aspekt av 
stadstillväxtens kronologi. Förden ekonomiska utvecklingen hade det betydelse om 
tillväxten var koncentrerad till några få städer eller om den var allmänt utbredd. 
Överhuvudtaget bör urbaniseringsförloppets strukturella egenskaper ha spelat en 
betydande roll i den tidigmoderna samhällsutvecklingen. Hur genomgripande varde 
olika föränd ringsskedena? Domineras bilden av förändringar i ett fåtal men tungt 
vägande städer, eller följde större grupper, kanske majoriteten av städer de olika ske
dena i det aggregerade förloppet? Det enda sättet att komma åt detta är att titta på 
de individuella städernas stadstillväxt.

Tyvärr är det inte möjligt att beräkna tillväxten i alla städer, då tillgängliga data 
ibland saknas. Särskilt före 1610-talet är underlagsmaterialet bräckligt. Statistiskt 
bortfall förekommer således vid undersökningsperiodens början, men dessvärre 
begränsas inte svårigheten med datakvalitén enbart till bortfallsproblemet. Tillväxt
beräkningar på individuella städer kan aldrig bli starkare än de storleksuppskatt- 
ningar som ligger till grund för beräkningarna, och styrkan hos de storleksindikatio- 
ner som går att få fram ur källorna varierar. För att ge en uppfattning om datakvalitén 
markeras i tabell 5:2 de siffervärden som har en hög andel svaga eller mindre goda 
indikationer.1,

Som framgår av tabellen börjar goda tillväxtdata dominera först mot 1600-talets 
slut. Fram till 1600-talets mitt väger inslaget av interpoleringar och osäkra indika
tioner ganska tungt. Först under 1700-talet har vi en tydlig dominans av kvalitets- 
mässigt starka tillväxtindikationer. Skälet till att de svagare indikationerna ändå 
redovisas är den snedfördelning av tillväxtbilden som skulle bli följden om dessa 
data sorterades ut. Flertalet av de svagare indikationerna och nästan hela bortfallet 
härrör från städerna i de "skånska” landskapen. Det danska källmaterialet är genom
gående svagare än det svenska, men de positiva indikationer som finns tyder på en 
låg tillvättakt. Det statistiska bortfallet går det givetvis inte att göra något åt.



TABELL 5:2
STÄDERNAS TILLVÄXT (% PER ÅR) CA 1570-TAL TILL 1810-TAL

Antal Tillväxt (% per år)
Period städer mv mdn max Qö Qn min
1570t-1610t 58 0,60 0.50 3,40 /./5 0,00 -4,45
1610t-1650t 69 0,55 0,50 3,50 1,20 -0,10 -1,90
165(>t-1690t 95 0,64 0,50 3,50 1,10 0,10 -1,60
1690t-1730t 101 0,38 0.30 2,80 0,70 0.00 -1,90
1730t-1770t 101 0,84 0,80 4.10 1.30 0,40 -1.50
1770t-1810t 103 0,51 0,50 2,70 0.80 0.00 -0.70

Källa:
Lilja 19%a
Bortfall: 10 städer 1570t-161 Ot, 4 städer 1610t-1650t, 1 stad I650t-I690t
Förkortningar:
mv = aritmetiskt medelvärde Qö = övre kvartil
mdn = median Qn = nedre kvartil
max = högsta värde min = iägsta värde
Datakvalité:
Kursiverade tal = över 50% av primäruppgifterna av klass B eller C 
Angående kvalitetsklassificeringen se Lilja 1996a, s 46

Tabell 5:2 och Diagram 5:2 baserar sig således på beräkningar av den årliga pro
centuella tillväxten i enskilda städer, med de danska delarna av undersökningsområ
det inkluderade. Begränsningarna i underlagsmaterialets bärkraft är givetvis en upp
maning till försiktighet i slutsatser, men diagrammet bestrider inte utan snarare 
bekräftar den kronologi som framgick av den aggregerade stadstillväxten. Studerar 
man tillväxtens fördelning med hjälp av central- och spridningsmått framträder 
ganska tydligt samvariationen med det aggregerade förloppet.

Diagrammet och tabellen visar hur den individuella tillväxten, mätt med central 
och spridningsmått (aritmetiskt medelvärde, median, kvartiler), varierar över tiden. 
Alla fyra kurvorna talar i stort samma språk som kurvorna över stadssystemets 
aggregerade utveckling. Fram till 1600-talets mitt låg medel- och medianvärdena 
nära 0,5 till 0,6 % årlig tillväxt. Tre fjärdedelar av städerna, dvs de som låg över den 
nedre kvartilen, hade positiv tillväxt. Den snabbast växande fjärdedelen av städer 
ovanför den övre kvartilen, hade tillväxttal som låg klart högre än 1 %. Bilden av 
snabb och omfattande stadstillväxt är entydig.

Trots resultatens hypotetiska karaktär är det också intressant att notera de höga 
tillväxtindikationerna för 1 500-talets senare del, detta trots att kurvorna dras ned av 
de ”skånska" värdena.16 Skulle indikationerna vara riktiga betyder det att den period 
då stadspol itiken läggs om och inriktas mot nygrundningar av städer också var en



Diagram 5:2 - Individuell stadstillväxt i Sverige (med Finland) ca 
1570 till 1810 (central och spridningsmått)
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period präglad av generell Lirban tillväxt. Det är ett resultat som inte är förvånande 
mot bakgrund av det vi idag känner till om expansionsprocesserna i äldre vasatidens 
svenska rike. Som hypotes kan vi anta att den starka kolonisationsrørelsen på lands
bygden vid denna tid hade en parallell i stadssystemet, och att den nya stadspolitiken 
fångade upp en expansiv demografisk och ekonomisk rörelse.17

Den expansiva trenden under äldre vasatiden fortsätter med höga tillväxttal under 
1600-talet. De tillgängliga indikationerna tyder på att den starka ökningen av den 
aggregerade stadsfolkmängden under tiden fram till 1600-talets slut inte bara kan 
återföras på expansion i ett fåtal stora städer. Tillväxten var av allt att döma utbredd. 
Den präglade stadssystemet som helhet. Först med den "urbana krisens" decennier 
vid 1700-talets början kan vi iaktta en markant förskjutning mot lägre tillväxtindi
kationer. Inget tvivel kan råda om att den svenska stormaktstidens slutfas innebar en 
period av urban ”depression”. Det är framför allt de mycket höga tillväxttalen som 
försvinner. Tillväxtens tyngdpunkt låg vid denna tid inom intervallet 0 och 0,7 %, 
och centralmåtten samlas runt den lägre nivån 0,3—0,4%.

Det är ingen tvekan om att "krisen" vid 1700-talets början var djup, men vänd
punkten från tendentiellt ökande expansion till tendentiellt minskande expansion ligger 
troligen före "krisen”. När går inte att avgöra eftersom brytpunkten hamnat någon
stans mellan två av mätpunkterna. Det är heller inte helt klart hur djup krisen fak



tiskt blev. Möjligen var den ännu djupare än vad som antyds av tabellen och dia
grammet. Pesten 1710-1 1 och ryssarnas ockupation av Finland på 1710-talet bör ha 
fördjupat den urbana krisen. Mycket av den dramatiska dynamiken under 1710- 
talet döljer sig bakom den mer onyanserade bild vi får när vi mäter förändringen 
mellan 1690- och 1730-talen. Sannolikt har återhämtningen börjat redan på 1720- 
talet. När freden återvanns efter 1721 skapades snabbt nya förutsättningar för åter
hämtning. Tillväxtsiffrorna för krisperioden ger därför en positivare bild än vad som 
antagligen skulle ha varit fallet om mätpunkten lagts omkring 1720 i stället för på 
1730-talet.

Återhämtningen under frihetstiden innebar återigen tillväxttal som var till och 
med högre än expansionsperiodens på 1600-talet. Kontrasten mot krisperiodens 
avmattning kunde inte vara tydligare. Ökningen av tillväxttakten var generell, men 
särskilt markant på de lägre nivåerna. Den nedre kvartilen höjdes således till en nivå 
i paritet med medelvärdes- och mecliannivåerna under krisperioden. Frihetstidens 
urbana tillväxt var uppenbarligen en mäktig passad som lämnade få städer oberörda. 
En majoritet av städerna hade nu en tillväxt från omkring 0,8 % och uppåt. Men den 
ser också ut att ha varit mer samlad än på 1600-talet. Man skulle kunna tala om en 
”orkestrerad” tillväxtbild, med ett smalare band för kvartilavvikelsen (dvs. avståndet 
mellan den övre och den undre kvartilen) än tidigare. Denna omvända, mindre ”pola
riserade” och mer ”orkestrerade”, tillväxtbild kan ses som ett tecken på att återhämt
ningen efter krisskedet blev snabb, utbredd och genomgripande. Detta är i och för sig 
ingen orimlig hypotes, om den ställs samman med tanken att det under den här perio
den handlar om ett återuppbyggnadsskede. Hela stadsväsendet gynnades av nya upp
åtgående internationella konjunkturer, och den inhemska ekonomiska politiken var 
inriktad på att stödja de urbana näringarna med merkantilistiska stödåtgärder.

Den återstående delen av 1700-talet hade stadssystemet av allt att döma åter en 
period av förhållandevis svag tillväxt. Genomsnittligt höll sig nivån visserligen i 
höjd med 1600-talets, men de höga tillväxttalen föll tillbaka påtagligt. Mellan 
1770- och 1810-talen låg den maximala tillväxten och den övre tillväxtkvartilen 
således inte över motsvarande värden under krisskedet. Samtidigt vore det tillspet
sat att tala om ännu en urban kris. Den aggregerade ökningen av stadsfolkmängden 
höll sig någorlunda uppe, och tillväxtens centralvärden låg som nämnts i nivå med det 
expansiva 1600-talets värden. Det sena 1700-talet och inledningen till 1800-talet 
innebar en klar avmattning av den urbana tillväxten, om än inte en lika djupgående 
urban depression som det tidiga 1700-talets kris.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den aggregerade stadsbefolkningens ök
ning motsvarades av en utbredd tillväxt i individuella städer. Den generella bilden 
av positiv om än varierande tillväxt som förmedlas av de individuella tillväxtsiffrorna 
måste visserligen vägas mot osäkerheten i det statistiska underlagsmaterialet särskilt 
under undersökningsperiodens tidigaste skeden, men indikationerna är ändå rätt star
ka på att det tidigmoderna urbana systemet befann sig i en process av allmän expan
sion. Den tidigmoderna "normaltillväxten”, om man med den termen menar ge
nomsnittet i form av medelvärde eller median, tycks ha legat ganska nära 0,5—0,6 %. 
Hälften av städernas tiliväxtindikationer höll sig normalt inom intervallet 0—1,2%.



De positiva extremvärdena samlas kring 3,5 %, med den högsta noterade tillväxten 
för Helsingfors vid 1700-talets mitt på strax över4%.ls Ät det motsatta hållet ten
derar värdena att konvergera rtint —1,5 till —2%.ly

Den individuella stadstillväxten Linderbygger i stort den kronologi som fram
trädde i det aggregerade urbaniseringförloppet. 1600-talet framstår som det enty
digt expansiva seklet medan 1700-talet uppvisar ett starkt växlande förlopp. Det 
tidiga 1700-talets ”urbana kris" framträdde på individuell stadsnivå lika tydlig som 
på aggregerad. Frihetstiden tycks ha varit en utpräglad återhämtningsfas, medan 
1700-talets senare del visade tecken till förnyad avmattning.20

Tre stora inflöden — en kvantitativ sammanfattning

Bland de viktiga och storskaliga förändringarna under 1600-talet finner man tre 
stora inflöden som alla bland annat har sin grund i stormaktstidens politiska 
utveckling och tidens förskjutningar i maktstrukturen. Rikets territoriella expansion 
tillförde åtskilliga nya städer. För framtiden viktigast blev erövringarna av de 
”skånska" landskapen i södra och västra Sverige. Men även expansionen i Baltikum 
och Nordtyskland innebar en tillväxt av rikets urbana system. När det gäller de 
erövrade städerna handlade det ju inte om urban tillväxt i egentlig mening, men 
inflödet av städer fick ändå stor betydelse. Det nationella stadssystemet ökade i stor
lek och de geografiska tyngdpunkterna försköts. Förutom detta inflöde till följd av 
direkta erövringar fick den politiska maktexpansionen under 1600-talet även två 
andra genomgripande effekter. Stockholm växte in i en ny roll som rikets huvudstad 
och folkökningen blev här dramatisk. Stormaktens centraliserade politiska system 
gav unika möjligheter för den stad som både symboliserade makten, och i prakti
ken härbärgerade en stor del av maktens politiska och militära institutioner. Men 
statens restirsbehov tog sig också uttryck i flera kampanjer för grundningar av nya 
städer. Såväl Stockholms befolkningsökning som nygrundningarna innebar kraftiga 
tillskott till rikets totala stadsfolkmängd. Samtidigt skapades en helt ny fördelning 
av den urbana befolkningen. Vad betydde dessa tillskott i kvantitativa termer? Vilken 
betydelse för stadssystemet i stort fick de tre stora inflödena? Jag kommer här endast 
att ge en kortfattad kvantitativ sammanfattning av de tre stora inflödenas betydelse 
för stadssystemet i stort. De särskilda problem som rör erövringarna, Stockholm och 
nygrundningarna behandlas utförligare i andra sammanhang nedan.21

Det sammanfattande resultatet av de "tre stora inflödena” visas i diagrammen 
5:.3a—c. Diagrammen visar betydelsen av både de tidigmoderna städerna och Stock
holm. Sammanlagt hade dessa två kategorier över 50% av stadsbefolkningen 
omkring 1800. Vid en jämförelse blir de tidigare danska städerna mindre viktiga. 
Deras andel motsvarade omkring 1800 bara drygt en tiondel av stadsbefolkningen 
totalt. Situationen var helt annorlunda på 1 500-talet, då denna stadskategori svara
de för nära 35 % av hela undersökningsområdets urbana befolkning. Lägger man till 
de områden i Baltikum och Tyskland som under stormaktstiden kom att införlivas 
med det svenska riket framträder betydelsen av erövringarna i än tydligare dager.



Diagram 5:3a - Stadsbefolkningens fördelning på stadskategori ca. 
1570-tal till 1810-tal (absoluta tal)
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Diagram 5:3b - Stadsbefolkningens fördelning på stadskategori ca 
1570-1810-tal (procent)
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Diagram 5:3c - Urban befolkningsökning ca 1570-181 O-tal 
(procent)

Det kvantitativa slutresultatet av nära 250 års urban tillväxt kan uppskattas till ca
246.000 stadsbor. Grovt räknat så många människor blev städernas demografiska 
nettovinst mellan 1 570-talet och 1810-talet. Fördelar man dessa 246.000 på medel
tidsstäderna och de tre stora inflödena framträder en rätt tydlig bild av urbanise- 
ringsförloppets struktur. Medeltidsstädernas och de tidigmoderna städerna svarade 
således för omkring en tredjedel vardera. Stockholms expansion stod för 25 %, me
dan de tidigare danska städernas andel stannade vid 8 %.

Det svenska väldet var utan tvekan ett föga urbaniserat rike i Europas norra perife
ri, men det urbana systemet expanderade både genom decentralisering och expansion. 
Det territoriellt utbredda riket knöts samman i ett gradvis finare nät av kontakter. 
Samhällsmaskineriet kunde lungera effektivare och bilda en viktig förutsättning för 
den militära expansionen och stormaktsrollen.



Kapitel 6. Tidigmodern urbaniseringsgrad

Urbaniseringsgraden tolkad

Redan inledningsvis argumenterade jag, i anslutning till tidigare forskning, för att 
”urbanisering” bör uppfattas som en indikation på social förändring. Urbanisering 
blir med den utgångspunkten ett mått på städernas betydelse i samhället. Ett vanligt 
sätt att mäta städernas betydelse är att fastställa stadsbefolkningens andel av den 
totala befolkningen. I ett mycket generellt perspektiv är denna s.k. ”urbaniserings
grad" måttet på ett områdes eller ett lands förmåga att bära upp en icke jordbrukan
de befolkning. På denna generella nivå kan man alltså räkna med ett samband mel
lan urbaniseringsgradens förändringar och motsvarande förändringar i samhällets 
ekonomiska överskottskapacitet. En påtaglig urbanisering, dvs ökning av urbanise
ringsgraden, kan ses som en indikation på en ekonomisk expansion. En stagnation i 
urbaniseringsgraden eller en deurbanisering (minskning av urbaniseringsgraden) 
kan på motsvarande sätt vara tecken på ekonomisk stagnation eller överansträngning 
av de produktiva resurserna.

Signifikanta förändringar i urbaniseringsgraden återspeglar ofta kvalitativa för
ändringar i det sociala och ekonomiska systemet, men urbaniseringsgraden har bris
ter som direkt mått på samhällets urbanisering. Den uttalar sig inte om graden av 
geografisk och strukturell koncentration inom det urbana systemet. Den säger heller 
inte mycket om orsaken till de absoluta nivåerna och deras förändringar. Flera alter
nativ är möjliga. För det första kan urbaniseringsgraden påverkas av exploateringsni- 
vån i samhället. Ökad exploatering inom ramen för en konstant produktion kan 
resultera i urbanisering, medan å andra sidan överexploatering kan få motsatt effekt. 
För det andra kan resurstillskott utifrån, till exempel genom erövringar eller han
delsvinster, också skapa ett urbaniseringstryck, som lätt vänds i sin motsats när han
delsvinsterna upphör och de territoriella erövringarna i stället har blivit förluster. För 
det tredje kan orsaken till förändringar i urbaniseringsgraden vara att samhällspro- 
cluktiviteten har förändrats. Dessa tre orsaker, förändrat inre exploateringstryck, för
ändrade yttre bytesrelationer och förändrad produktivitet, kan givetvis samverka 
med eller motverka varandra. Sammantagna bidrar de till att skapa ett komplicerat or
sakssammanhang som försvårar en tolkning av förändringarna i urbaniseringsgraden.

Urbaniseringsgraden under äldre vasastid — 
ett reviderat forskningsläge

Våra kunskaper om urbaniseringsgraden och dess förändringar före tabellverkets 
uppkomst vid 1700-talets mitt vilar på en tämligen bräcklig grund. Ar 1872 publi
cerade Hans Forssell en omfattande kvantitativ undersökning av egentliga Sveriges” 
folkmängd och förmögenhetsstruktur omkring år 1571. Den baserades på redovisa-



de hushållsantal i 1571 års Älvsborgs lösen.21 Men Forssells beräkningar utsattes sä 
småningom för en kraftig och välmotiverad kritik, som bland annat inriktade sig på 
den uppenbart stora underredovisningen i källorna.2 Forskningsläget har senare 
sammanfattats i olika översikter titan att mer exakta tal har uppnåtts. Man nöjer sig 
med en uppskattning av urbaniseringsgraden till 5 %, men detta är en siffra som 
ytterst torde ha Forssells undersökning från 1872 som empiriskt underlag. Den har 
inte ifrågasatts på allvar. Folkmängden i egentliga Sverige har man emellertid höjt i 
förhållande till Forssell. Enligt de moderna översikterna kan egentliga Sverige folk
mängd på 1 570-talet ha legat mellan 600.000 och 750.000.2i

Marginalerna är som synes vida men samtidigt en åskådlig återspegling av forsk
ningsläget. De stora skillnaderna illustrerar på ett entydigt sätt svårigheterna med 
folkmängdsberäkningar på äldre, "förstatistiska" historiska skeden. Som översiktliga 
beräkningar kan denna typ av uppskattningar fylla en funktion. De ger en allmän 
uppfattning om urbaniseringsgradens storleksordning.2'1 Ställer man den här studiens 
reviderade beräkning av städernas folkmängd mot de moderna befolkningsuppskatt- 
ningarna hamnar urbaniseringsgraden i den svenska riksdelen omkring 1570-talet i 
intervallet 3,7 % (750.000 inv i riksdelen) till 4,7 % (600.000 inv i riksdelen). 
(Tabell 6:1 ) Ett avrundat närmevärde på urbaniseringsgraden skulle därmed vara 4 % 
snarare än den tidigare förutsatta siffran 5 %. Tas den finska riksdelen med i beräk
ningarna sjunker urbaniseringsgraden ytterligare. Befolkningssiffran kan approxima
tivt uppskattas till ca 5.500. Med en folkmängd på 225—250.000 i den finska riks
delen blir urbaniseringsgraden i Finland inte högre än 2,2—2,4%.2 Resultatet för 
hela riket, med den utsträckning det hade på 1570-talet (exkl Estland), blir att ca
34.000 stadsinvånare utgjorde mellan 3,4 och 4,1 % aven totalbefolkning på 825.000 
till 1.000.000 invånare. 1 runda tal kan med andra ord det svenska rikets urbanise
ringsgrad på 1570-talet uppskattas till högst 4 %. Mycket mer exakt än så torde man 
idag inte kunna ange urbaniseringsgraden under en period då källmaterialet och 
forskningsläget lämnar allt övrigt att önska när det gäller exakticitet.

Det skulle dröja innan en undersökning på Forssells ambitionsnivå genomfördes 
igen. Är 1938 utkom Sigurd Sundquists stora undersökning av Sveriges folkmängd 
på Gustaf II Adolfs tid. Redan tidigare hade han gjort en särskild studie av Finlands 
folkmängd och bebyggelse. Modern forskning har i huvudsak baserat sig påSundcpiist 
då man stannat vid 850—900.000 för Sverige och 325—350.000 för Finland.2S Det är 
naturligtvis vanskligt att avgöra vilka siffror som ligger närmast verkligheten. Om vi 
accepterar de olika beräkningarna som utgångspunkt för en kalkyl av urbaniserings
graden på 161 O-talet blir resultatet emellertid inte väsentligt annorlunda än 1 570- 
talets. Den sammanlagda stadsfolkmängden i Sverige och Finland kan då uppskattas 
till ca 44.000. En riksbefolkning i storleksordningen 1,2 till 1,3 miljoner ger margi
naler på urbaniseringsgraden mellan 3,7 och 3,5 %, således något lägre än den tidiga
re beräkningen.29

Resultaten antyder att urbaniseringsgraden sjönk eller låg stilla under 1500-talets 
senare del. Inget tyder på att den ökat. Med tanke på osäkerheten i beräkningarna 
finns det dock anledning att vara försiktig med säkra slutsatser på den punkten, men 
resultatet är inte helt orimligt och det kan i viss mån byggas under på annat sätt. En



alternativ möjlighet att belysa detta problem ligger i att jämföra ökningstakten i 
antalet bebyggelseenheter på landsbygden med motsvarande tillväxt i städernas hus- 
hållsantal. Den moderna bebyggelsehistoriska forskningen, bland annat inom det 
s.k. Ödegårdsprojektet i Lund, har tagit fram bebyggelsedata som entydigt vittnar 
om en markant demografisk och agrar expansion på den svenska landsbygden under 
äldre vasatid.

I tre stora undersökningsområden belägna i sydöstra Sverige och i det inre av 
Götaland har Lars-Olof Larsson konstaterat en ökning av antalet boskapsägande 
brukningsenheter med 21,9 % på 28 år, dvs mellan 1571 och 1 599· Samtidigt ökade 
antalet jordeboksgårdar inom samma område med 10,7 procent. Översätter man 
dessa siffror till årlig procentuell förändring blir resultatet i det förra fallet 0,7 % och 
i det senare 0,4 %. Andra undersökningar har påvisat tillväxttal av liknande storleks
ordning. Jan Brunius ger i sin doktorsavhandling en sammanfattande redovisning av 
jordeboksgårdarnas procentuella ökning i flera av ödegårdsprojektets undersökta 
härader fördelade över landskapen Närke, Värmland, Öster- och Västergötland samt 
Småland. En motsvarande beräkning på Brunius siffror ger 0,6 i årlig procentuell 
tillväxt. Även Janken Myrdal har gjort ett försök att bedöma huvudresultatet av öde
gårdsprojektets undersökningar, och kommit fram till resultat som tyder på en årlig 
tillväxt i storleksordningen 0,5—0,6 %. Myrdals studie omfattar Götaland och Svea
land, och han poängterar de regionala olikheterna i tillväxttakt.10

Dessa resultat tyder med andra ord på att vi bör räkna med ett procentuell ökning 
av bebyggelsen i den svenska riksdelen som uppskattningsvis ligger i intervallet 
0,4—0,7 %. Går vi tillbaka till de etablerade uppskattningarna av rikets totalfolk
mängd ger beräkningar av den årliga tillväxten resultat enligt tabell 6:1. Visserligen

Tabell 6:1 - Urbaniseringsgraden ca 1570-1610-tal i Sverige (m Finland)

År Sverige Finlanc Riket "skånska" UO
FM Fmstad UG FM F-mstad UG FM Fmstad UG ländsk Fmstad UG Fmstad UG

1570-tal: 1 600 28 4.7 225 5.5 2.4 825 34 4.1 250 17 7 1075 51 4.7

1570-tal:2 750 28 3.7 250 5.5 2.2 1000 34 3.4 250 17 7 1250 51 4.0

1610-tal: 1 850 37 4.4 325 7 2.2 1 175 44 3.7 280 17 6.1 1455 61 4.2

I6IO-tal:2 900 37 4.1 350 7 2.0 1250 44 3.5 300 17 5,7 1550 61 3.9

TI v: 1 1570-1610-tal 0,9 0.7 0.9 0.6 0,9 0.7 0.3 0,0 0.8 0.5
Tlv:2 1570-1610-tal 0.5 0.7 0.8 0.6 0.6 0,7 0.5 0,0 0.5 0.5

Källor: Förkortningar:

Behre/Larsson/Österberg 1985. s 8 FM = folkmängd (1000-taJ)

Dahlbäck 1986. s 392 Fmstad = städernas folkmängd ( 1000-tal)

Palm 1993a, 51f. 287ff (som följer Forssell 1872) Tiv = årlig pnxentuell tillväxt

Lilja 1996a, s 32. 184 UG = urbaniseringsgrad

Lindegren 1993, s 1 Off. 180 UO = undersökningsområdet

Magnusson 1996. s 451' Obs! "skånska" landskapen gro

11IifÎ

s 186.
Sundquist 1929 och 1938. s 263. 279



ges vida ramar förden procentuella tillväxten, men siffrorna är som framgår inte oför
enliga med beräkningarna efter brukningsenheter och jordeboksgårdar. De antyder 
att uppskattningen av befolkningens årliga tillväxt under 1 500-talets senare del kan 
ha legat någonstans mellan 0,5 och 0,9 % c’1

Motsvarande beräkningar på städerna antyder att stadsbefolkningens tillväxt har 
varit av ungefär samma storleksordning som rikets. Skillnaderna i siffror är inte av 
den storleksordningen att vi måste förutsätta en urbanisering i betydelsen ökning av 
urbaniseringsgraden, snarare då motsatsen. Resultaten i tabellen är väl förenliga 
med en hypotes om en avtagande eller oförändrad urbaniseringsgrad under 1500- 
talets senare del fram till 1610-talet. Vad urbaniseringens absoluta nivå beträffar 
finns det ingen anledning att frångå antagandet om en urbaniseringsgrad med när- 
mevärdet 3,5—4,0 % för hela undersökningsområdet. De danska landskapen tycks ha 
legat runt 6—7 %, och den svenska riksdelen kanske något över 4 %, medan Finland 
snarast låg under 2,5 %■

Efter 1750 — statistikens sekler

Åtminstone två argument talar för att nya insatser bör göras för att förbättra forsk
ningsläget när det gäller rikets aggregerade befolkningsutveckling. Först och främst 
har vi kritiken mot Sundquists och Forssells undersökningar. För det andra, och än 
viktigare, saknar vi idag grundligare studier över den långa perioden mellan Gustaf 
II Adolfs tid och 1700-talets början.’ ’ Från 1700-talets mitt blir beräkningarna av 
rikets folkmängd säkrare, men inte förrän med Tabellverket 1749 har vi tillgång till 
rikstäckande befolkningsstatistik.

Vid 1 700-talets mitt, då Tabellverkets folkräkningar för första gången ger besked 
i frågan, hade urbaniseringsgraden i den svenska riksdelen mer än fördubblats. Aktu
ella siffror från 1720/30-talen till 1810-talet ligger på en nivå pendlande kring 9,4— 
9,5%, med en viss nedgång till 9,2% vid 1800-talets början (tabell 6:2). I den 
svenska riksdelen har urbaniseringsgraden av Fritzell uppskattats till strax över 
10%, vilket torde ha inneburit mer än en fördubbling i förhållande till 1 500-talet.’1 
Även i den finska riksdelen låg 1700-talets urbaniseringsnivån på en klart högre 
nivå än 1 500-talets. Oiva Turpeinen räknar med en nivå pendlande kring 5 %, även 
i detta fall således en dryg fördubbling.’4

Mellan äldre vasatid och frihetstid — 
en aktuell befolkningsuppskattning

Vi har således anledning att räkna med en märkbar höjning av urbaniseringsgraden 
mellan äldre vasatid och 1700-talets mitt. Det nuvarande forskningsläget tyder på 
något mer än en fördubbling. När skedde förändringen? Var den gradvis eller gick 
den i etapper? Kan man konstatera några perioder av deurbanisering? Som framhål
lits är tiden inte riktigt mogen för ett tillfredsställande svar på dessa frågor. Databa-



Tabell 6:2 - Urbaniseringsgraden ca 1720/30-tal till 1810-tal 
i Sverige (m Finland)

FM och Tiv riket FM och Tiv städer Urbaniseringsgrad
1720/30-tal 1890 178 9.4
1750-tal 2200 210 9,5
1770-tal 2580 246 9.5
1810-tal 3210 296 9.2
Tiv 1730-1770-tal 0.8 0.8
Tiv 1770-1810-tal 0,5 0.5
Källor:
Riket se tabell 6:1-3 Släder
Behre/Larsson/Österberg 1985, s 19 i Fritzell 1983. s 290
Heckschcr 1936a. s 273 Lilja 1996a, s 32, 184
Widéen 1976. s 172 Nilsson 1992a, s 15
Lindegren 1993. s 1 Off, 180 och där anförda källor Turpeinen 1977, s 1 16
Förkortningar:
FM = folkmängd (1000-tal)
Tiv = ärlig procentuell tillväxt
Anmärkningar:
FM Sverige 1720-tal mindre divergens mellan Heckscher 1936 och Widen 1976 
FM Finland 1720-tal: Lindegren 1992 (efter Pitkänen) ca 350000 
FM städer 1750-tal: Finlands städer efter Turpeinen 1977 med komplettering (5000 inv) 
för gamisonsfolk och kronotjänare etc
Obs! FM beräknad pä dåtidens svenska rike utom baltiska och tyska områden.

sens uppskattning av stadsfolkmängden på 1600- och det tidiga 1700-talet är bara 
ena hälften av den ekvation som kan lösa problemet med urbaniseringsnivåns för
ändringar under stormaktstiden.35 Genom relativt aktuella forskningsresultat har vi 
emellertid fått möjlighet att komma något längre idag. I en hittills opublicerad text 
harjan Lindegren gjort ett försök att bedöma befolkningsutvecklingen i Norden från 
äldre vasatid till 1720. En källbaserad empirisk undersökning framstår visserligen 
ännu som angelägen, men Lindegrens sammanställning förefaller i alla avseenden 
rimlig och välgrundad.36 Jag har i tabell 6:3 nedan utnyttjat dennes resultat för att 
uppskatta urbaniseringsnivån under 1600-talet fram till 1730-talet.

Man kan således uppskatta befolkningsökningen i Sverige med Finland och de 
"skånska” landskapen från drygt 1,5 miljoner till nära 1,9 miljoner mellan 1600- 
talets början och dess slut. Det handlar om en befolkningsökning på ca 330.000 i 
absoluta tal under loppet av ca 80 år. Jämfört med 1700-talets ökning på drygt 1,3 
miljoner är detta en föga imponerande siffra. Skilllnaden mellan 1600- och 1700- 
talen är markant uttryckt i procent (22 resp. 68 %) Den årliga procentuella tillväx
ten på landsbygden var uppenbarligen låg under 1600-talet (0,2 till 0,3 % per år), 
för att vid 1700-talets början reduceras till nolltillväxt. Då städernas aggregerade



Tabell 6:3 - Urbaniseringsgraden ca 1610-1730-tal 
i Sverige (m Finland)

FM och Tlv UG

riket städer

1610-tal 1540 62 4.0
1650-tal 1690 1 17 6.9
1690-tal 1870 165 8.8
1730-tal 1890 178 9.4
Tlv 1610-1650-tal 0.2 1.6
Tlv 1650-1690-tal 0.3 0.9
Tlv 1690- 1730-tal 0.0 0.2
Källor: se label 16:1-3

Widéen 1976. s 172

Lindegren 1993 S 1 Oft'. 180 och diir anförda källor

Skider

Lilja 1996a. s 32. 184

Förkortningar: FM = folkmängd ( 1000-tal) UG = urbaniseringsgrad

Hv = arlig procentuell tillväxt

Anmärkningar: Följande FM-tal har använts:

Sverige Finland skånska landskapen

1610-tal 900 330 310

1650-tal 1000 380 310

1690-tal 1420 450 skånska landskapen ingår i Sverige

1720/30-tal 1540 350 skånska landskapen ingår i Sverige

FM Sverige 1690-tal mindre divergens mellan Lindegren 1993 (tig 54. s 180) 

och Widen 1976. Vald siffra är avrundat medelvärde.

Lindegren uppskattar den finska befolkningsminskningen mellan 1690 och 1720 

till hela 138000.

FM 1720/30-tal: riket ca 1720: städer 1730-tal.

Obs! FM beräknad pä datidens svenska rike utom baltiska och tyska omraden.

befolkningsökning hela tiden låg högre blev ökad urbaniseringsgrad en nettoeffekt 
av stormaktstidens demografiska utveckling. Under perioden 1610 till 1690 mer än 
fördubblades urbaniseringsgraden. Under den "urbana krisens” decennier avmatta
des urbaniseringsförloppet, men då landsbygden av allt att döma drabbades av en än 
djupare kris fortsatte urbaniseringsgraden att öka om än i lägre takt.

Den utveckling som urbaniseringsgraden genomgick under stormaktstiden har 
mig veterligt inte varit diskuterad tidigare i svensk forskning. Jag anser att de här 
presenterade resultaten behöver ytterligare belägg innan vi kan anse dem säkrade ur 
vetenskaplig synpunkt. Skulle de hålla är de emellertid intressanta.’1 De tyder i så 
fall på en klar förändring i periodens urbaniseringsbetingelser. Stormaktstidens förra 
del har av allt att döma skapat ett resurstillskott som, kombinerat med de mycket 
påtagliga centraliseringstendenser som präglade dåtidens samhälle, lämnade under
laget för en urbanisering, dvs en relativ tillväxt av stadsbefolkningens andel av rikets.



Urbaniseringsgraden under 250 år

Sammanställningarna i tabell 6:4 och diagram 6:1 är ett försök att sammanfatta dis
kussionen ovan, och därmed vad som idag kanske kan anses vara känt om urbanise
ringsgradens förändringar i det svenska riket (exkl. de baltiska och tyska besittning
arna) från 1 500-talets senare del till början av 1 800-talet. Tabellen och diagrammet 
visar utvecklingen från äldre vasatid till 1800-talets början. Trenderna framstår som 
tämligen entydiga, även om diagrammet delvis är grundat på hypotetiska basdata.

Mycket talar för att urbaniseringsgraden var stabil eller möjligen sjönk något, 
under äldre vasatid, trots en tämligen markant ökning av stadsbefolkningen. Den 
stora förskjutningen i urbaniseringsnivån hade ännu inte kommit igång på allvar. 
Den sannolikt betydande befolkningstillväxten tinder 1500-talet kan mycket väl ha 
matchat stadsbefolkningens tillväxt under samma tid. Det förefaller i stället klart att 
urbaniseringsnivån tog sitt kvantitativa språng under 1600-talet. Om det presen
terade siffermaterialet håller för en framtida prövning skulle det innebära att den 
tidigmoderna urbaniseringsprocessen hade nått en kulminationspunkt redan vid 
1600-talets mitt. Resultaten är osäkra så vi får nöja oss med slutsatsen att urbanise- 
ringssprånget av allt att döma ägde rum under 1600-talet, kanske decennierna mel
lan 1620 och 1650. Efter 1650-talet avmattas av allt att döma urbaniseringsgradens 
ökning för att under 1700-talet övergå i stagnation. Den urbaniseringsnivå vi kan 
iaktta då Tabellverkets överlägsna material tar vid omkring 1750 har i stort varit 
etablerad kanske ett femtiotal år tidigare. Någon gång under 1700-talets senare del 
vände utvecklingen i riktning mot en svag deurbanisering. Någon ny mer varaktig 
expansion synes inte ha kommit igång igen under resten av frihetstiden och den gus
tavianska tiden. Tvärtom sjönk urbaniseringsnivån från drygt 9,4% på 1730-talet 
till 9,2% på 1810-talet. Urbaniseringsnivån på 1810-talet framstår således som 
något lägre än åttio år tidigare.

Tabell 6:4 - Urbaniseringsgraden ca 1570-1810-tal 
i Sverige (m Finland)

Folkmängd
riket städer

Urbaniseringsgrad

1570-tal 1100 51 4.6
1610-tal 1500 62 4.1
1650-tal 1690 117 6,9
1690-tal 1870 165 8.8
1730-tal 1890 178 9.4
1770-tal 2580 246 9.5
1810-tal 3210 296 9.2
Källor: se tabell 6:1-3
Förkortningar: FM = folkmängd ( 1000-tal) UG = urbaniseringsgrad

Tiv = årlig procentuell tillväxt

Anmärkning: Riket med Finland och "skånska" landskapen.



Diagram 6:1 Rikets och städernas folkmängd samt urbaniseringsgrad ca 
1570-1810-tal (log Y-skala)

Ser man på 1700-talet i dess helhet har befolkningstillväxten grovt sett varit 
ungefär jämbördig i städerna och på landsbygden. Slutresultatet av hundra års urban 
utveckling på 1700-talet innebar således att städernas ekonomiska och demografiska 
tyngd förblev nästan oförändrad. Det viktiga "språnget” mot en ny urbaniseringsnivå 
togs på 1600-talet, särskilt under stormaktstidens inledande decennier. Nästa bestå
ende nivåförändring lät vänta på sig. Först decennierna kring 1800-talets mitt inne
bar att Sverige, och så småningom även Finland, för gott lämnade en förindustriell 
urbaniseringsnivå bakom sig.



Kapitel 7. Städernas storlek och tillväxt

Individuell stadstillväxt innebär normalt att genomsnittsstaden blir större, men 
måste inte förutsätta ett generellt samband mellan individuell stadstillväxt och 
expansion av stadssystemet. Det är mer sannolikt att tillväxten var selektiv och för
delade sig ojämnt på olika kategorier av städer och under olika perioder. Om stads- 
systemet matas på unclerilrån med en mängd nya småstäder kan resultatet bli att 
stadssystemet expanderar samtidigt som genomsnittsstaden blir mindre. Sambandet 
mellan städers storlek och deras tillväxt är ett grovt mått på olika stadstypers relati
va betydelse i stadssystemet. En stads storlek bestäms i stor utsträckning av dess 
ekonomiska komplexitet, dess funktioner och specialisering inom stadssystemet 
eller dess ålder och geografiska lokalisering. Samtidigt kan man inte bortse från stor- 
leksvariabeln som en av flera tillväxtfaktorer. Det är mindre troligt att storlek i sig 
är en avgörande variabel bakom ett stadssystems inre förändringar, men storlekens 
samspel med andra faktorer är intressant ur vissa särskilda aspekter. Det är en tämli
gen väl etablerad föreställning att städer som från början blir stora tenderar att 
behålla sitt försteg inom stadssystemet. Storlek innebär skalfördelar och därmed 
konkurrensfördelar gentemot andra städer, vilket i sin tur skapar inre stabilitet. 
Detta kan givetvis inte gälla i ' omogna” stadssystem som ännu befinner sig i sitt ini
tiala skede. Stabilitet i den mening som åsyftas här hör främst samman med perio
der då stadssystemet kan utvecklas mot inre balans utan starka influenser utifrån. En 
selektiv tillväxtbild, som samvarierar med städernas storlek tyder då på att stadssys
temet befinner sig i omvandling. Vissa stadsgrupper växer snabbare än andra, och 
när det gäller storleksvariabeln bör man kanske främst uppmärksamma städernas 
ställning i stadshierarkin och deras stadsfunktioner. Detta är faktorer som återkom
mer längre fram i denna bok.’s Här görs bara ett preliminärt försök att diskutera 
storleksvariabelns roll som sådan och dess eventuella förklaringsvärde. Hur stor var 
den typiska staden i det svenska riket? Fanns något generellt samband mellan stä
dernas storlek och deras tillväxt? Går det att urskilja selektiv tillväxt utifrån olika 
storlekskategorier av städer, och kan vi i så fall se något samband mellan urbanise- 
ringsförloppet i stort och tillväxten i olika storlekskategorier av städer?

Genomsnittsstaden och stadstillväxten

Spännvidden i stadssystemet var stor perioden igenom. Vid 1500-talets mitt hade 
kanske Ekenäs i Finland, Östhammar vid upplandskusten eller möjligen Eksjö i Små
land rikets lägsta invånarantal. Enligt databasen,9 låg Ekenäs sämst till. Får man tro 
hushållsuppgifterna hade staden inte mer än tjugo hushåll. Östhammar och Eksjö 
hade av allt att döma under trettio hushåll (25 resp 28) vid samma tid. Givetvis blir 
alla exakta siffror över individuella städer osäkra. Även andra städer kan göra de här 
nämnda rangen stridig som äldre vasatidens minsta stad. Upp till femtio hushåll



redovisas för Hjo (40), Falköping (41 ), Lidköping (42), Skänninge (43), Bogesund 
(43), Gamla Lödöse (45) och Trosa (50). Gemensamt för dem alla är att de med fog 
kan kallas mikrostäder. De minsta mikrostädernas befolkningstal kan ha legat om
kring 1 50 invånare. Hushållssiffror mellan 40 och 50 indikerar ett invånarantal på ca 
200.

Mikrostäderna var mycket små och oansenliga även för sin egen samtid. Dessa 
mikrostäder kan för kontrastens skull ställas mot Stockholm. Birgitta Lager har 
beräknat stadens hushållsantal år 1582 till 1260 hushåll, vilket skulle motsvara en 
folkmängd i storleksordningen 8.000. Rikets största stad kan alltså redan under 
äldre vasatid ha varit upp till femtio gånger så stor som den minsta. Det handlar 
med andra ord om en avsevärd spännvidd i ett stadssysstem, som ännu bara nått en 
ofullständig mognad.

Spännvidden mellan det stora och det mycket lilla minskade inte, den ökade. År 
1800 hade huvudstaden vuxit till 76.000 medan den minsta staden ännu stannade på 
den oansenliga befolkningssiffran 1 50 invånare. Minst var då den nygrundade norr
landsstaden Östersund blott 14 år gammal. Relationen mellan stort och litet hade 
ökat dramatiskt från ca 1:50 till ca 1:500. Tvåhundrafemtio år av urban tillväxt inne
bar en ordentlig polarisering av stadssystemet. Nya städer tillhörde nu mikrostäder
nas underskikt. Färre än 400 invånare hade Kaskö (320), Kajana (330), Kungsbacka 
(342) och Heinola (380). De finska städerna, varav Kaskö och Heinola grundades så 
sent som 1700-talets senare del, var starkt representerade liksom städer grundade 
efter medeltiden. Kungsbacka är den enda medeltidsstaden som år 1800 kan klassi
ficeras som mikrostad.

Femtonhundratalets minsta städer var nu något större. Några hade vuxit ganska 
mycket och nått invånarantal på över 1.000 invånare (Ekenäs 1092, Eksjö 101 3, Lid
köping 1282). Några hörde fortfarande till mikrostädernas oansenliga skara. Under 
femhundra invånare hade fortfarande Hjo (41 5), Falköping (451 ) och Trosa (479)· De 
övriga återfanns mellan 500 och 1000 invånare (Östhammar 589, Ulricehamn/Boge- 
sund 633, Skänninge 845). Man kan notera att flera av Västergötlands städer, liksom 
på 1500-talet, fortfarande låg kvar bland rikets mikrostäder.

I mikrostädernas tillväxtmönster ligger såväl förändring som kontinuitet. Till för- 
ändringsmönstren hörde att flertalet av äldre vasatidens mikrostäder hade vuxit och 
efterhand avancerat till andra storleksgrupper i den urbana hierarkin. De hade ersatts 
av nya städer, av vilka många hörde till 1600- och 1700-talets nygrundningar. Till 
kontinuiteten kan räknas de västgötska städernas fortsatta förankring i stadshierar- 
kins botten, men också det faktum att flertalet av 1 500-talets rena mikrostäder ännu 
omkring 1800 hörde till de mindre städerna i riket. De flesta hade visserligen vuxit, 
men mycket få av dem nådde upp i nivå med de stora eller ens medelstora städerna.

Hela det urbana systemet var expansivt om man betraktar perioden som helhet. 
Både små och stora städer ökade i storlek. Men det var slutresultatet av en utveck
ling som var ojämn över tiden och under vissa skeden selektiv. I tabell 7:1 visas 
stadsfolkmängdens central och spridningsvärden. Tabellen anger de absoluta talen 
av aritmetiska medelvärden (inklusive respektive exklusive Stockholm), samt median 
och övre och undre kvartiler.



TABELL 7:1
STÄDERNAS GENOMSNITTLIGA FOLKMÄNGD I SVERIGE (MED FINLAND) 
CA 1570-TAL TILL 181 O-TAL

Är mv 1 mv 2 max Qö mdn Qn min
1570t 756 626 9000 846 423 270 63
161 Ot 796 688 8900 924 528 286 95
1650t 1138 806 85000 910 575 328 56
1690t 1648 1064 57000 1250 676 424 72
173öt 1755 1203 57000 1455 736 518 104
1770t 2390 1737 69000 2037 1062 660 130
181 Ot 2742 2104 71000 2536 1200 784 168

Källa:
Lilja 1996a

Förkortningar:
mv I = aritmetiskt medelvärde
mv 2 = aritmetiskt medelvärde exklusive Stockholm

Qö = övre kvartil

mdn = median

Qn = nedre kvartil

Datakvalité:
Kursiverade tal = över 50% av primäruppgiftema av klass B eller C 

Angående kvalitetsklassificeringen se Lilja 1996a, s 46

Ser man på det aritmetiska medelvärdet med Stockholm inräknad ökade genom- 
snittsstaden från drygt 750 till över 2.700 invånare — således en ökning på mer än 
260%. Denna är mindre än Stockholms folkökning, som kan uppskattas till över 
6OO %.4° Det är givet att huvudstadens extraordinära utveckling väger mycket tungt 
i en medelvärdesberäkning av det här slaget, men även om man bortser från huvud
staden blir medelvärdets ökning värd att notera. Ökningen av det aritmetiska medel
värdet utom Stockholm från 626 till 2104 invånare innebär nästan 240% tillväxt. 
Medianen, som uttrycker gränsvärdet mellan de 50 % minsta och de 50% största stä
derna är inte på samma sätt påverkad av de stora städernas utveckling, men även den 
underbygger bilden av en stadig ökning av städernas genomsnittliga storlek. På 
1570-talet hade hälften av städerna drygt 400 invånare. På 1810-talet hade siffran 
ökat till 1.200. Samma bild förmedlas av kvartilvärdena. Den övre kvartilen som 
anger gränsvärdet till de 25 % största städerna ökade från ca 850 till ca 2.500, medan 
den nedre kvartilen, gränsvärdet till de 25 % minsta städerna, växte från 270 till ca 
780. Uttryck i procent ökade den övre kvartilen med 200%, medianen med 183% 
och den nedre kvartilen med 167 %.



Ökningen av städernas genomsnittliga storlek visar märkligt nog ingen större 
samstämmighet med de tillväxtförlopp som framträdde när vi granskade den aggre- 
gerade och individuella stadstillväxten i föregående avsnitt. Den enda riktigt klara 
samvariationen är bilden av långsiktig expansion. Stadssystemets allmänna tillväxt 
förmedlas lika i samtliga tre mätningar, medan däremot det kronologiska förloppet 
ser annorlunda ut när man granskar central och spridningsmåtten över städernas stor- 
leksspriclning. Diagram 7:1 redovisar medianen och kvartilerna med de absoluta 
folkmängdstalen konverterade till logaritmiska värden. Det är en matematisk opera
tion som gör det möjligt att lättare urskilja förändringens hastighet eller relativa 
storlek. Enkelt uttryckt innebär en helt parallell kurvlutning att två värden har för
ändrats procentuellt lika mycket oavsett deras absoluta nivå. Och när kurvorna diver
gerar innebär detta att den övre kurvans värden har ökat snabbare än den nedre, och 
vice versa för konvergerande kurvor. Det här sättet att visa genomsnittliga storleks- 
och spridningförändringar skapar en bättre överblick över tidsförloppet och utveck
lingens kronologi.

Hur kan man då tolka diagrammet? Det kanske mest slående resultatet är den nedre 
kvartilens jämna relativa ökning. Samtliga mätperioder har haft i stort sett samma 
tillväxthastighet. Städerna i stadshierarkins nedre räjonger har av allt att döma haft 
varaktigt goda tillväxtmöjligheter, vilket lett till att det nedre kvartilvärdet med 
jämn hastighet förskjutits uppåt. Det är inte orimligt att sammanfatta detta mönster 
som en kontinuerlig tillväxt underifrån. Stadssystemet och ytterst det tidigmoderna

Diagram 7:1 - Städernas storleksspridning i Sverige (med Finland) 
1570-tal till 1810-tal
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agrarsamhället hade tillräckliga permanenta överskottsresurser för att stödja en kon
tinuerlig generell ökning av städernas folkmängd.

Högre upp i stadshierarkin ser bilden annorlunda ut. Fram till 1600-talets mitt 
framträder en viss konvergering av de olika kurvorna. Den är särskilt tydlig om man 
jämför övre och nedre kvartilerna. Det övre kvartilvärdet ligger praktiskt taget stilla 
under 1600-talets första del samtidigt som den nedre kvartilen växer. Även medianen 
tenderar att konvergera mot nedre kvartilen under 1600-talets förra hälft. Detta är 
ett skede som präglas dels av många stadsgrunclningar och sådana bör väl uppfattas 
som ett urbant nytillskott underifrån. Den svaga ökningen av övre kvartilen innebär 
å andra sidan att nivån av andra- och tredjerangsstäder kan ha stagnerat i sin stor- 
leksutveckling. Hela bilden är således präglad av tillväxt underifrån kombinerad 
med relativ stagnation bland städer i stadshierarkins näst högsta kvartil.

Efter 1600-talets mitt framträder ett mer parallellt utvecklingsmönster mellan 
övre och nedre kvartilerna. Storleksökningen är relativt jämnt fördelad. Men samti
digt kan man, fram till frihetstidens början men särskilt under den ”urbana krisens” 
decenier, iaktta en konvergerande tendens mellan medianen och den nedre kvartilen, 
vilket skulle kunna tyda på en något svagare expansion i stadshierarkins mellanskikt 
av städer; städer i storleksordningen 600-700 invånare. Sjuttonhundratalet efter 
"krisen” uppvisar en ganska jämn tillväxt överlag, men med en viss tendens till åter
hämtning av medianvärdet.

Det kan sammanfattningsvis finnas anledning att tolka förändringarna i städernas 
genomsnittliga storlek och storleksspridning som en komplettering av den tillväxt
bild som tidigare framträtt. Faserna av expansion, kris och återhämtning var av allt 
att döma resultatet av strukturförändringar, som påverkade större delen av det urba
na systemet. Men själva spridningen inom stadshierarkin följer inte helt det mön
stret. De viktigaste likheterna ligger dels i den entydiga bilden av urban expansion, 
särskilt urban expansion underifrån, dels i det faktum att 1600-talets mitt och sena
re del framträder som i viss mån ett brytningsskede, som en kulmination för en typ 
av urban förändring till en delvis annorlunda modell. Från denna tid ser vi hur de 
större städerna visar en nästan kontinuerlig ökning, den övre kvartilen växer nära nog 
kontinuerligt. För att nå större klarhet i de underliggande processerna blir det nöd
vändigt att bryta ned det urbana helhetsförloppet i mindre enheter. Jag ska börja 
med att titta på samspelet mellan städernas individuella tillväxt och deras storlek.

Städernas storlek och tillväxt

Städernas genomsnittliga storlek är som nämnts ett grovt mått som lätt kan dölja 
viktiga tendenser och strukturer och därmed också de bakomliggande orsaksfakto
rerna. Alla städer växte inte lika fort och olika perioder hade olika mönster av tillväxt. 
Jag ska i det här avsnittet gå vidare med att undersöka hur tillväxten fördelade sig på 
storlekskategorier? Kan vi urskilja perioder då en storlekskategori vuxit starkare än, 
eller på bekostnad av de övriga? Fanns ett allmänt samband mellan städernas folk
mängd och deras tillväxt?



Den sista frågan kan man nog ge ett negativt svar. Diagram 7:2 a—f är ett försök att 
visa clet generella sambandet mellan stadstillväxt och folkmängd för de olika delpe
rioderna i undersökningen. Punktdiagrammen illustrerar således skärningspunkter
na för individuella städer mellan deras folkmängd och tillväxten under den aktuella 
perioden. Diagrammet använder sig av två trend mått som avser att visa det tenden
tiella sambandet för hela populationen städer. R~ är således ett mått på hur stor del av 
tillväxten som förklaras av städernas storlek. Ett högt samband skulle komma nära
1,0 ett lågt samband närmar sig 0,0. Trendlinjen visar i huvudsak samma företeelse, 
med en 45-gradigt lutande linje illustrerande hög korrelation mellan tillväxt och 
storlek och en lod- eller vågrät linje en motsvarande låg korrelation.

Som framgår är budskapet tydligt nog. Det generella sambandet mellan stadsstor- 
lek och stadstillväxt är lågt, för att inte säga mycket lågt. Storleken är en variabel som 
i mycket liten utsträckning kan förklara städernas tillväxt på denna generella nivå. 
Det lilla samband som framträder i diagrammen över perioderna 1650—1690—tal och 
1690-1 730-tal tyder på att de mindre städerna i detta skede haft en något starkare 
utveckling än de större städerna, men inte ens då kan man tala om ett samband av 
någon betydelse.

Hur ska dessa negativa översiktsresultat tolkas? Betyder de att storleken är en helt 
oväsentlig variabel i sammanhanget? Det behöver inte nödvändigtvis vara så. En 
mätning på denna generalitetsnivå kan lätt dölja inre skillnader i populationen som 
tenderar att ta ut varandra. Om exempelvis stora och små städer har hög tillväxt och 
städer i medelstorlek låg, kan detta ge ett lågt samband som resultat. Studerar man 
tillväxten i storleksklasser av städer framträder faktiskt tydligare mönster. Tabellen 
nedan är ett försök att göra en sådan prövning.

I tabell 7:2 är städerna klassificerade efter storlekskategorier och storleksspecifik 
tillväxt. Det är oundvikligt att slutsatser måste dras med en viss försiktighet eftersom 
data för de äldsta mätperioderna inte är av högsta kvalité. Trots detta tror jag man kan 
dra vissa allmänna slutsatser med utgångspunkt i tabellen. Generellt sett tycks de 
mindre städerna i riket ha klarat sig förhållandevis bra under den tidigmoderna 
urbaniseringens olika faser. Tabellen indikerar att de mindre städerna hade en god till
växt perioden igenom. Städerna i den lägsta kvartilen hade en genomsnittlig tillväxt 
som genomgående var högre än hela undersökningsområdets städer. Småstädernas 
tillväxttal föll aldrig under 0,6 9? årlig tillväxt, vilket kan jämföras med totalpopula
tionens lägsta nivåer på 0,3 9?.

Det kan finnas ett element av statistisk illusion i småstädernas goda siffror. Sta
tistiskt sett är det lättare för mindre städer att göra vinster eller förluster i relativ 
storlek. En person eller mindre grupp betyder ju så mycket mera relativt sett i små 
städer. Detta kan bidra till att förklara de mindre städernas konstant höga tillväxt
tal. Samtidigt är det sannolikt att skillnaderna i genomsnittlig tillväxt hade en verk
lighetsbakgrund, och inte bara är en återgivning av statistiska effekter. Tillbakagång 
borde fått samma statistiska överrepresentation som positiv tillväxt, men tabellen 
visar entydigt att mikrostäderna i minst lika hög grad som större städer tog del av 
den allmänna urbana expansionen under tidigmodern tid.

Tabellen antyder också att skillnaden i genomsnittlig tillväxt har varierat avsevärt
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Tabell 7:2 - Städernas genomsnittliga tillväxt fördelad på storleksklasser

Stadslolkmängd___________ 1610-1650-tal 1650-1690-tal 1690-1730-tal 1730-1770-lal 1770-18 l()-liil

färre än 500 invänd re
genomsnittlig tillväxt per ar 0.8 0.9 0.6 0.8 0.7
antal städer 25 36 32 22 7

färre än 1000 invånare
genomsnittlig tillväxt per ar 0.6 0.7 0.4 0.8 0.5
antal städer 38 62 63 59 48

mer än 1000 in väna re
genomsnittlig tillväxt per år 0.7 0.5 0 0.8 0,5
antal städer 15 22 28 35 51

mer än 2000 invånare
genomsnittlig tillväxt per år 2,7 0.4 -0.2 0.7 0.6
antal städer 2 9 10 1 1 26

samtliga städer
genomsnittlig tillväxt per år 0.6 0.6 0.3 0.8 0.5
antal städer 53 84 91 94 99
bortfall 20 12 10 6 4

Källa: Lilja 1996a.

mellan olika perioder. Det fanns ett tydligt samband mellan den aggregerade urba
niseringen och differenser i tillväxt mellan olika storleksgrupper av städer. Denna 
skillnad framträder särskilt under senare 1600-talets avmattningsfas och det tidiga 
1700-talets kris. Visserligen inträffade då en allmän nedgång i stadstillväxten, men 
den slog hårdare mot större och medelstora städer. Den genomsnittliga tillväxten låg 
genomgående lägre än total populationens mellan 1650- och 1730-talen. Kontrasten 
mot de minsta städerna är påtaglig. Denna kontrast tycks bara markeras ytterligare 
från 1600-talets senare del till 1700-talets inledande krisdecennier.

En orsak till de små städernas positiva utveckling under urbaniseringens avmatt
ningsfas, kan kanske sökas i de många stadsgrundningarna. Många nygrundningar 
var ännu under l6()0-talets senare del i ett etableringsskede, med hög initialtillväxt. 
I viss utsträckning kan denna förklaring också sträckas ut till krisskedet efter 1700, 
men det är troligen inte hela sanningen. Mikrostädernas funktioner i stadssystemet, 
nära det lokala marknadsbytet, kan ha bidragit till att skona dem från ekonomiska 
konjunkturrörelser, som i högre grad styrde den storskaliga handelskapitalismen i 
de större städerna. Deras rurala karaktär, litenhet och brist på direkta kontakter med 
den internationella sjöfarten, kan också ha förstärkt deras skydd mot epidemier och



dödlighetstoppar av den 1'ancien regime-karaktär, som hårt kunde slå mot drabbade 
tätbebyggda och rörliga kuststäder. Samtidigt är det nödvändigt att notera att pesten 
1710-1 1 ingalunda begränsade sitt utbredningsområde till de stora kuststäderna. 
En liten stad som Gränna drabbades exempelvis hårt.'11 Litenhet och perifer belägen
het utgjorde inga garantier mot det tredje gisslet, i det dystra triumviratet krig, 
hungersnöd och sjukdomar.

Under frihetstiden blir tillväxtbilden jämnare. Ingen av de olika storleksgrupper- 
na avvek markant från det totala genomsnittet. Den senare delen av 1700-talet var 
återigen en period med jämförelsevis svag stadstillväxt. Under detta skede kan vi 
iaktta hur de små städerna har en något högre tillväxt än städer längre upp i stor- 
lekshierarkin. Mönstret är inte lika markerat som under perioden 1650—1730, men 
ändå en bekräftelse på en god tillväxtpotential i denna kategori städer. Eftersom 
nytillskottet av städer var begränsat under denna tid kan orsaken inte vara initialtill
växt som på 1600-talet. Här handlar det tvärtom om god tillväxt i redan etablerade 
städer, en tendens till "stadstillväxt underifrån”, som var ett internationellt fenomen 
vid denna tid.

Det är rimligt att uppfatta småstädernas genomgående höga tillväxt som en indi
kation på en kontinuerligt god utvecklingspotential underifrån i det urbana syste
met. De ”konjunktureilt” betonade variationerna under den tidigmoderna urbanise
ringen förefaller i första hand ha påverkat hierarkins övre del. De mindre städerna var 
långt ifrån opåverkade av kriser och expansionsfaser, men de framstår ändå som rela
tivt oberörda av periodens allmänna fluktuationer. Kanske kan detta uppfattas som 
ett tecken på ett större internationellt beroende i stadshierarkins övre strata. Det var 
de stora exportstäderna som stod i direkt kontakt med europeiska metropoler. 
Impulser och konjunkturella svängningar från den stora världen drabbade fortare 
och radikalare de städer som var nära sammanlänkade med den internationella mark
naden. Till bilden hör också de större handelsstädernas nära sammankoppling med 
centralmaktens intressen. Den tidigmoderna statens expansion innebar bland myck
et annat en resurscentralisering, som fick betydande effekter på urbaniseringen. På 
detta sätt kom de större städerna delvis att dela öde med staten. Expansion för staten 
blev expansion för exportstäderna. Kris för staten genererade, eller förstärkte krisfe
nomen i exportstäderna.



Kapitel 8. Städernas ålder och tillväxt

Vi kan således se att det funnits ett samband mellan städernas storlek och deras till
växt, och att detta kan föras tillbaka på åtminstone två faktorer. Städernas roller i 
samhället i stort, dvs deras ”funktioner”, samt deras lokalisering i landskapet tycks 
båda ha bidragit till perioder av selektiv tillväxt. I detta mönster finns en tydlig kro
nologisk dimension. Det medeltida stadssystemet växte fram gradvis, med början i 
de för urbanisering bästa regionerna och senare spridning till mer perifera områden. 
Den medeltida urbaniseringen hade också sin starkaste utveckling under medelti
dens kanske mest dynamiska skede, 1200-talet. Kan detta mönster för medeltida ur
ban utveckling ha påverkat urbaniseringsförloppet under den tidigmoderna tiden? 
Var de tidigmoderna städernas utvecklingsmöjligheter begränsade av de redan be
fintliga städerna?

Heckscher och de nya städerna

Det var en dominerande föreställning hos Eli Heckscher att flertalet av de svenska 
stadsgrundningarna på 1600-talet saknade utvecklingsmöjligheter. Politiken grun
dade sig på importerat medeltida idégods och saknade strukturella förutsättningar i 
den svenska verkligheten. Det ekonomiska systemet kunde inte bära upp ett stadsvä
sende av kontinentalt snitt. Därför var 1600-talets nya städer från början dömda till 
stagnation.11 Heckschers argumentering är bestickande, men sedermera har en viss 
skepsis utbrutit. Någon omfattande empirisk testning av Heckschers slutsatser har 
dock inte utförts.

Grundproblemet här kan lokaliseras till de strukturella betingelserna för ett stads
väsende i det svenska riket under förindustriell tid. Heckscher och åtskilliga före och 
efter honom ansåg betingelserna svaga, men det är uppenbart att de var gynnsam
ma.4'1 Städer existerade ju! De växte, som vi sett, i storlek och antal, alla var inte oan
senliga, och inte minst de små städerna hängde med bra i utvecklingen. Frågan kvar
står dock.

Ett problem med Heckschers argumentering var hans referensramar. Han valde i 
huvudsak att jämföra de svenska städerna på 1600-talet med de moderna motsvarig
heterna eller med stadsväsendet i det samtida Europas mest avancerade ekonomiska 
zoner. Han åstadkom därigenom en effektfull kontrastverkan och ett åskådligt 
underlag för sina slutsatser. Detta är emellertid som om man idag skulle jämföra 
urbaniseringen i Mauretanien med den i Tyskland, eller päron med äpplen. Det rör 
sig inte om samma sort helt enkelt. Hade Heckscher i stället valt dåtidens Östeuropa 
som jämförelseobjekt hade skillnaderna blivit mindre slående.

Heckscher menade sannolikt inte att den svenska ekonomin helt saknade utrym
me för städer. Visserligen var landet och riket på 1500-talet en agrardominerad 
"autarki” men marginaler för en viss urbanisering fanns. Problemet för Heckscher



tycks ha varit att systemet hade utrymme för bara ett litet fåtal ytterligare städer ut
över de befintliga medeltida städerna. Beviset låg i nygrundningarnas låga befolk
ningstal ännu vid 1800-talets början. Expansion var undantag, stagnation regel. 
Denna kronologiska dimension i Heckschers argumentering är tydlig. Förutsätt
ningarna för stadsgrundningar hade försämrats vid nya tidens början, framför allt då 
under 1600-talet. Hur såg den historiska verkligheten ut? Ett sätt att pröva Heck
schers argument är att kontrastera medeltidsstädernas storleksutveckling med de 
tidigmoderna nygrundningarna. Stämmer Heckschers teser med kvantitativa fakta?

Några hypoteser och en modell

En mer ingående granskning av Heckschers argument bör ta sikte på det generella 
sambandet mellan städernas ålder och deras befolkningsutveckling före 1800-talet. 
För att direkt pröva Heckschers tes måste medeltidsstäderna ställas mot 1500- och 
1600-talens nygrundningar. Men problemet kan ses som generellare, och samtidigt 
mer komplicerat. Hade yngre städer svagare tillväxtmöjligheter än äldre? Var till
växtpotentialen lägre i vissa åldersgrupper av städer än i andra, och i så tall varför? 
Kan man urskilja sådana samband, eller är åldersvariabeln helt oberoende av städer
nas utvecklingsmöjligheter?

Städernas utvecklingsmöjligheter kan givetvis vara beroende av såväl lokalisering
en i rummet som den tidsperiod då de grundas. Enligt en enkel modell om avtagande 
marginalresurser bör senare grundade städer vid oförändrat resursutrymme ha mindre 
utrymme för expansion än äldre städer, som redan ockuperar en del av det tillgäng
liga resursrummet. De yngre städerna får sämre utvecklingbetingelser och förblir 
mindre. De kan existera i ekonomiska och geografiska nischer som inte fyllts ut av 
befintliga städer eller i gynnsamma fall konkurrera ut äldre städer. Men detta är 
givetvis bara en del av sanningen. Nya resurser tillskapas i och med att samhället 
utvecklas, och nya utrymmen för urban expansion tillkommer. Industrisamhällets 
effekter på urbaniseringsprocessen är det mest uppenbara exemplet, men vi behöver 
inte utgå från att äldre perioder saknat dynamik. Som jag visat i tidigare kapitel ska
pade betydande samhällsorganisatoriska förändringar under medeltiden grundförut
sättningar för uppkomsten av städer. Under den tidigmoderna tiden fick vi en ny våg 
av stadsgrundningar, samtidigt som den svenska centralstaten tog viktiga steg mot 
ytterligare centralisering av makt och resurser. Den enkla modellen om avtagande 
marginal resurser måste därför kompletteras med en hypotes om sambandet mellan urba
nisering och ursprungsbetingelser. Kan de ursprungliga förutsättningarna för städernas 
uppkomst ha haft någon betydelse för deras fortsatta utveckling? Vilka utgångsför- 
utsättningar har i så fall varit de bästa? Jag kommer här att utgå från en grnndhypotes 
som säger att perioder av ekonomisk och demografisk expansum skapade bättre betingelser för 
långsiktig urban tillväxt än stagnations- och regressionsperioder.

Det grundläggande orsakssambandet är med andra ord kopplingen mellan resurs- 
skapande samhällsförändring och urbaniseringsbetingelser. Genomgripande samhälls
organisatoriska utvecklingssprång, kan antas ha skapat socialt rum för nya städer,



medan stagnationsperioder i stället drog upp hindrande strukturella förutsättningar, 
detta oavsett eventuella stadsgrundares ambitioner och förhoppningar. När idén om 
avtagande marginalresurser (marginalresurstesen) kombineras med hypotesen om 
sambandet urbanisering-ursprungsbetingelser (ursprungsresurstesen) blir resultatet 
en trappstegsmodell, där samhällsorganisatoriska förändringsskeden ger utrymme 
för språngvis urban tillväxt, som övergår i en situation av avtagande marginalresur
ser. Städer som grundas under expansionsperioder bör alltså ha bättre utvecklings
möjligheter än städer, även äldre städer, som grundats under stagnationsskeden. "Hög- 
konjunkturstäderna” tar större andelar av det urbaniseringsutrymme som skapats av 
samhällsförändringen, och kan därför antas få ett permanent försprång framför 'låg
kon junkturstäder”.

För att pröva en "trappstegs/konjunktur-modell" av det här slaget har jag i det föl
jande delat in städerna i åldersgrupper efter de aggregerade urbaniseringscykler som 
presenterats i de tidigare kapitlen. En prövning av Heckschers tes kräver visserligen 
bara en grundindelning av städerna i ”medeltidsstäder” och ”tidigmoderna städer”, 
men de generella problemställningarna förutsätter en mer differentierad åldersklassi- 
ficering av städerna. För det ändamålet har jag valt att dela in medeltidsstäderna i 
tidigmedeltida städer, som innefattar städer grundade före 1100-talets mitt. Högmedel
tida städer, dvs städer grundade 11 50—1 350, har delats in i två åldersgrupper med en 
kronologisk gräns vid 1 200-talets mitt. Gruppen senmedeltida städer innefattar städer 
anlagda mellan ca 1 350 och 1520. De tidigmoderna städerna har fått en motsvaran
de undergruppering i äldre vasatidens städer, dvs städer anlagda mellan 1 520-talet och 
1611. Gustav II Adolfs stadsgrundningarV.ovc\ till under det korta skedet 1616—24,och 

förmyndarregeringens städer 1639—4.3. Drottning Kristinas stadsgrundningar är den sista 
stora stadsgrundningskampanjen 1649—53.

Undersökningen är organiserad i tre delar. Först studeras de medeltida städerna, 
med undergrupper. I nästa steg undersöks de tidigmoderna nygrundningarna, med 
undergrupper. I steg tre görs en mer omfattande jämförande prövning av sambandet 
mellan städernas ålder och deras tillväxtförmåga. I kapitlets avslutande del görs ett 
försök att återknyta till ”trappstegs/konjunktur-modellen".

Medeltidsstäderna

Det kan inte råda något tvivel om att medeltidens städer (exkl Stockholm)“ svarade 
för en viktig del av det urbana befolkningstillskottet även under det tidigmoderna 
skedet. Medeltidsstädernas totalbefolkning växte, och den växte avsevärt. Tillväxten 
ägde rum trots att antalet städer minskade från 66 till 59. Expansionen åskådliggörs 
i tabellerna 8:1a—c, som är av samma typ som tidigare använts för hela rikets stads- 
tillväxt och kan jämföras med denna.45

Den totala folkmängden i medeltidsstäderna ökade mycket kraftigt. Under 1600- 
talet kan ökningen uppskattas till drygt .30.000 personer. Folkmängden steg då från 
drygt 40.000 till drygt 70.000. Under resten av undersökningsperioden var ökning
en ännu starkare i absoluta tal sett. Under 1700-talet fram till 1810-talet handlade



TABELL 8-la-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE ca 1000-1500
a) Aggregerad stadsfolk mängd
År AS KM FMökn Ökn. %

b)
År

Individuell stadsfolkmängd
AS Qö mv mdn Qn

I570t 66 40700 15701 66 m) 6 20 3H0 250
I610t 65 4S600 7900 /9 16IOt 65 1010 750 6 50 290
1650t 61 58700 10100 21 1650t 61 1290 960 660 390
1690t 58 72000 13300 23 1690t 58 1510 1240 790 450
1730t 58 75900 3900 5 17301 58 1540 1310 800 520
17701 59 114500 38600 51 17701 59 2440 1940 1 150 660
1810t 59 139800 25300 22 18IOt 59 3040 2370 1380 790

Förkortningar:
AS = antal städer
FM = städernas folkmängd

c)
Period

Individuell stadstillväxt, Tiv % per år
AS Qö mv mdn Qn

FM ökn = städernas folkökning 15701-161 Ot 55 1.2 0.6 0.5 0.0
Tiv % = folkökningen i procent per ar 1610t-1650t 58 0.9 0.4 0.5 -0.2
Qö = övre kvartilen 1650t-1690t 58 1.0 0.6 0.5 0.0
mv = aritmetiskt medelvärde 1690t-1730t 58 0.6 0.3 0.2 -0.2
mdn = median 1730t-1770t 58 1.3 0.9 0.8 0.5
Qn = nedre kvartilen 1770t-181 Ot 59 0.7 0.4 0.4 0.0
Källor:
Lilja 1996a
Datakvalitc:
Kursiverade tal = över 50% av primäruppgiftema av klass B eller C 
Angående kvalitetsklassifieeringen se Lilja 1996a. s 4.3ff.

det om ett tillskott på inte mindre än ca 68.000 stadsinvånare. Vid undersöknings
periodens slut hade medeltidsstäderna nått en sammanlagd folkmängd av 140.000. 
Kronologin i medeltidsstädernas befolkningsutveckling ansluter i stort till det över
gripande urbaniseringsförloppet. Expansionsfasen under 1600-talet avbryts under 
den ”urbana krisens” decennier vid 1700-talets början. Från att folkökningen per mät
period under 1600-talet legat i storleksordningen 10—13-000, eller omkring 20%, 
minskade den drastiskt till under 4.000, eller 5 %, vid 1700-talets början. Den kraf
tiga folkökningen under frihetstiden på hela 39-000 innebar en tillfällig tippgång 
till 50%, innan nivån återgick till den mer normala runt 20%.

Denna stora ökning var resultatet av en bred urban tillväxt. Vissa städer växte for
tare än andra, men expansionen kan inte i huvudsak förklaras med stark tillväxt i ett 
fatal stora städer. Den var tvärtom utbredd och genomgripande. Medeltidsstädernas 
genomsnittliga storlek ökade markant, och spridningen inom gruppen visade samma 
tendens. Det aritmetiska medelvärdet steg från ca 620 till över 2370, dvs med över 
280 %, medianen från 380 till 1 380, drygt 260 %. Även kvartilmåtten visar samma 
starka ökning (Qö 280%, Qn 220%). Städernas genomsnittsstorlek följer i stort 
samma utvecklingskurva som den aggregerade folkmängden; kraftig växt fram till 
1690-talet, svag ökning till stagnation under 1700-talets första decennier och ny 
kraftig växt under frihetstiden.



Omfattningen av medeltidsstädernas befolkningsökning understryks ytterligare 
om man studerar de enskilda städernas ärliga procentuella tillväxt. Jag har betonat 
källproblemen vid den här typen av statistiska mätningar, och resultaten måste där
för betraktas som starkt hypotetiska för de äldsta perioderna. Med reservation för 
detta kan ändå konstateras att medeltidsstäderna höll en jämförelsevis stabil genom
snittlig tillväxtnivå runt 0,5-0,6 % per år ända fram till 1600-talets slut. Stagnatio
nen vid 1700-talets början slår tydligt igenom i de lägre tillväxtsiffrorna 0,2-0,3 % ■ 
Efter 1730-talet steg tillväxten på nytt, och nu till helt nya nivåer, med median och 
aritmetiskt medelvärde strax under den höga nivån 1,0 %. Kl Medeltidsstädernas kraf
tiga tillväxt vid 1700-talets mitt var utbredd, och berörde av allt att döma större 
delen av gruppens städer.'1

Tabell 8:1 visar således en utvecklingssekvens som överensstämmer i stora drag 
med förloppet på riksnivå. Det är tydligt att medeltidsstädernas starka folkökning 
bidrar med en viktig del av förklaringen till kronologin i det aggregerade urbanise- 
ringsförloppet. De var många och de vägde tungt i det urbana systemet.

De tidigmedeltida städerna
Fram till 1 1 00-talets mitt befann sig urbaniseringsprocessen i Sverige ännu i ett tre
vande skede. De få städer som uppkom under denna stadsväsendets födelseperiod 
hade under 1500-talet sammanlagt knappt 5.000 invånare. Tabell 8:2a—c visar vis
serligen en kraftig folkökning, men fram till 1690-talet var denna ofta lägre än 
medeltidsstädernas. Från 1690-talet ökade de tidigmedeltida städernas folkmängd i 
ungefär samma takt som medeltidsstädernas.

Det är knappast någon poäng med att i detalj jämföra de olika statistiska värdena 
i tabellerna 8:1 och 8:2.Ih För ändamålet i det här sammanhanget räcker det med att 
konstatera att de tidigmedeltida städerna knappast avviker på något entydigt sätt 
från medeltidsstädernas totalt. Indextalen samlar sig med ett osäkert undantag 
genomgående runt intervallet 0,8—1,3. Nu bör man hålla i minnet att det handlar om 
en liten grupp städer med en tämligen stor inbördes storleksspridning. Bland de 
tidigmedeltida städerna återfinns stora städer som Visby och Lund, men också städer 
som under det tidigmoderna skedet var mycket små i jämförande perspektiv, exempel
vis Sigtuna, Skara, Kungälv. Flera av de tidigmedeltida städerna har uppenbarligen 
förlorat i betydelse, och det är sannolikt att de ockå minskat i befolkningsstorlek. I 
fallet Gamla Lödöse är detta uppenbart. Staden konkurrerades ut av efterföljarna 
Nya Lödöse och Göteborg, och förlorade så småningom helt sina stadsrättigheter. 
Även Visby och Lund kan ha varit större under medeltidens blomstringsperioder; 
kanske gäller t också Sigtuna.

De högmedeltida städerna
Den stora grupp städer som grundades under första hälften av den högmedeltida 
stadsgrundningsvågen. (Tabell 8:3a—c) förblev under den tidigmoderna tiden klart 
större i genomsnitt än medeltidsstäderna totalt. Före 1600-talets mitt handlade det 
om skillnader på 30% och mer. Men den här gruppen städer hade en jämförelsevis 
svag utveckling under den tidigmoderna perioden, så kontrasten blir mindre tydlig



TABELL 8:2a-c
LOLKMÄNGD OCH LOLKÖKN1NG I STÄDER GRUNDADE ca 10(H)-1150
a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd

År AS KM FM ökn Ökn.% År AS Q<> mv mdn Qn Kmv) Kmdn)

15701 7 4700 15701 7 760 670 660 550 1.0 1.6

16101 7 5100 400 y 16101 7 950 750 700 550 0.9 1.0

16501 6 5800 700 14 16501 6 1400 96 0 X40 500 1.0 1.5
16901 6 6100 500 5 16901 6 12X0 1020 X60 470 O.X 1.1
17301 6 6600 500 X 17301 6 1470 1 HO 900 490 O.X 1.1
17701 6 9900 5500 50 1770t 6 1890 1650 1 1(H) 830 0.8 0.8
18101 6 115(H) 16(H) 16 18101 6 3080 1920 1660 870 0.8 1.2

Källor, datakvalité c) Individuell stadstillväxt, Tlv % per år

se tabell 6:1 (kap. 6) Period AS Q« mv mdn Qn Kmv) Kmdn)

Förkortningar 15701-16101 4 0.6 0.4 0.4 0.2 0.7 O.X
Kmv) = index (medeltidsstädernas medelvärde 1.0) 16101 1650t 5 O.X 0.5 0.7 0.5 1.5 1.4

I(nidn) = index (medeltidsstädernas medianvärde 1.0 1650t- 1690t 6 0.7 -0.2 -0.1 -0.X -0.5 -0.2

För övriga förkortningar se tabell 6:1. 1690t- 1730t 6 0.5 0.5 0.2 0.1 1.2 1.0
1730t-1770t 6 1.5 0.9 1.0 0.7 1.0 1.5
1770t-1810t 6 0.9 0.3 0.3 -0.4 0.8 0.8

TABELL 8-3a-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 1 STÄDER GRUNDADE ca 1150-1250
a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd

År AS FM FM ökn Ökn.% År AS Q« mv mdn Qn l(mv) Kmdn)

15701 15 /4600 1570t 15 1260 970 740 570 1.5 l.X
161Ot 15 16500 /<700 15 1610t 15 1410 1100 740 650 1.4 1.1
16501 13 16900 400 2 1650t 13 2220 13(H) 830 640 1,3 1,3
1690t 13 208(H) 3900 23 1690t 13 2070 1600 990 740 1.3 1.2
1730t 13 205(H) -300 1 1730t 13 1870 1580 15(H) 760 1,2 1.8

1770t 13 285(H) 8(HH) 39 1770t 13 3070 2190 2410 1060 1.1 1.8

18101 13 33(HH) 45(H) 16 1810t 13 3090 2540 2450 1090 1.0 1,7

källor, datakvalité, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt, Tlv % per år

se tabell 6:1 (kap. 6) Period AS Qö mv mdn Qn Kmv) Kmdn)

1570t-1610t 15 1.1 0.4 0.1 0.0 0.7 0.2
1610t- 1650t 13 0.6 0.0 0.5 -0.4 0.0 0.6
1650t-1690t 13 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.6
1690t- 1730t 13 0.4 0.2 0.0 -0.2 0.8 0,0
1730t- 1770t 13 1.1 0.9 0.8 0.6 1.0 1.0
1770t- 1810t 13 0.6 0.3 0.3 0.0 0,8 0,8

under 1700-talet. Skillnaden i medianstorlek är visserligen fortsatt mycket stor och 
ökande, men medelvärdesindex har fallit tillbaka. Den stora skillnaden mellan medel
värdes- och medianindex antyder att de större städerna i undergruppen har minskat 
i betydelse.

Slutsatsen måste ändå bli att de första hundra åren av högmedeltida stadstillväxt 
skapade en storleksmässigt viktig stadskategori, som förblev stark även under det 
tidigmoderna skedet. Det är denna undergrupp av medeltidsstäder som har den tyd
ligaste positiva avvikelsen i förhållande till medeltidsstäderna totalt. Samtidigt bör 
noteras att dessa tidiga högmedeltida städer har en generellt lägre individuell till



växt än referensgruppen. De tidiga högmedeltida städerna är den stadsgrupp som 
hade den svagaste tillväxten under främst 1600-talet. Det förefaller som om det 
tidigmoderna expansionstaket nåddes tidigare för den här åldersgrtippen än andra 
åldersgrupper.

De senare högmedeltida stadsgrundningarna, 1 250 till 1 350, visar ingen motsva
rande tydlig avvikelse i storlek från det "normala” för medeltidsstäderna. (Tabell 
8:4a—c) Indexvärdena antyder visserligen en viss övervikt för undergruppen, men det 
handlar långt ifrån om samma genomsnittliga storleksskillnader som för ålders
gruppen 1 150—1250. Samtidigt tycks de senare högmedeltida städerna ha haft en 
starkare urban tillväxt. Deras storleksinclex visar inga tecken till minskning, och till
växtindex ligger oftast över 1,0.

Den generella slutsatsen, vad beträffar den första stora stadsgrundningsvågen, 
måste bli att dessa städer i storlekshänseende klarat sig bra under det tidigmoderna 
skedet. I jämförelse med medeltidsstäderna i stort avviker de i positiv riktning. 
Detta är en uppenbar kontrast i förhållande till de städer som skulle grundas något 
senare, de senmedeltida stadsgrundningarna. Samtidigt framstår utvecklingsutrym- 
met som mer begränsat för de äldre högmedeltida städerna, som generellt hade en 
lägre tillväxt än medeltidsstäderna i stort.

De senmedeltida städerna
De senmedeltida städerna (Tabell 8:5a—c) förblev den tidigmoderna perioden igenom 
klart mindre i genomsnitt än medeltidsstäderna totalt. Ganska många städer anlades 
mellan 1300-talets mitt och 1500-talets början, men flertalet förblev små.

De senmedeltida städerna hade en jämförelsevis stark utveckling under 1600-talet 
senare del och ”krisdecennierna” vid 1700-talets början, men det räckte inte för att 
föra upp dem i nivå med de städer som grundades under högmedeltidens expansions- 
skecie. Det ligger nära till hands att här peka på försämrade utvecklingsbetingelser 
under den ”senmedeltida agrarkrisen”. Trots vissa spektakulära framgångar, främst 
kanske Nya Lödöse men också Gävle, förblev de senmedeltida stadsgrundningarna 
många gånger kvar på ”mikrostadens” nivå. De lyckades inte höja sig urbant över den 
agrara köpstadens begränsade ekonomiska horisonter.

De tidigmoderna städerna

Nygrundningar och nedläggningar
Vid 1500-talets mitt startade kronan en sekellång period av stadsgrundningar. 
Expansionen var så påtaglig att man kan tala om en ”andra” våg av stadsgrundningar 
mellan den högmedeltida "första” vågen och den moderna "tredje” vågen under 
1800- och 1900-talen.4y Denna period av nygrundningar har diskuterats ingående 
och är förhållandevis väl klarlagd.30 Den tog sin början under 1580-talet och ebbade 
ut ca hundra år senare. Under en tidsperiod av ungefär ett sekel grundades inte färre 
än 48 nya städer. Eftersom samtidigt 13 städer lades ned ökade antalet totalt sett med 
35. Några få av nygrundningarna fick en mycket kort och tillfällig existens som pri-



TABELL 8-4a-c
LOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE ca 1250-1350
a)

Ar

Aggregerad stadsfolkmängd

AS FM KM ökn Ökn.%

h>
År

Individuell stadsfolk mängd

AS Qö mv md n Qn K mv) K mdn)

15701 20 /2.WO 15701 20 750 610 450 MO o.o /./

16101 21 16700 4400 86 16101 21 1010 700 600 880 LO LO
16501 21 23800 7100 4.1 16501 21 1290 1 130 8(H) 550 1.2 1,2
16901 19 278(X) 4(HH) 17 16901 19 1840 1470 870 580 1.2 1.1
17301 19 262(X) -16(H) -6 17301 19 1710 1380 1140 590 1.0 1.4
17701 19 42900 167(H) 64 17701 19 2440 2260 1440 870 1. i 1.1
18101 19 523(H) 94(H) TT 18101 19 3260 2750 1410 1000 l.l 1.0

Källor, dalakvalité, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt, Tlv % per år

se tabell 6:1 (kap. 6) Period AS Qö mv mdn Qn Kmv) K mdn)

15701-16101 18 1.8 0.8 0.8 0.2 1.4 1.6
16101-16501 20 1.8 0.6 0.6 0.8 1.8 1.2
165011690t 19 1.0 0.6 0.5 0.1 1,0 1.0
16901-1730t 19 0.4 0.1 0.1 -0.3 0.4 0.5
17301-17701 19 1.5 1.0 0.6 0.5 1.1 0.8
17701-1810t 19 0.7 0.4 0.4 0.2 1.0 1.0

TABELL8-5a-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE ca 1350-1500
a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd

År AS FM FM ökn Ökn.% År AS Qö mv mdn Qn I(mv) l(mdn)

15701 24 9200 1570t 24 410 580 260 loo 0.6 0.6

16101 ■>-> 10300 1100 12 16101 97 520 470 3(H) 210 0,6 0.4
16501 21 121(H) 1800 17 16501 21 650 580 410 230 0.6 0.6
1690t 20 172(H) 51(H) 42 16901 20 860 860 620 330 0,7 0,8
17301 20 22500 53(H) 31 1730t 20 910 1130 710 330 0,9 0.8
17701 21 33200 107(H) 48 17701 21 1400 1580 660 510 0.8 0.5
18101 21 43000 9800 30 1810t 21 1630 2050 8(H) 580 0.8 0,6

Källor, datakvalilc, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt, Tlv % per år

se tabell 8:1 Period AS Qö mv mdn Qn I( mv) l(mdn)

15701-16101 18 LO 0.5 0.5 -0.1 0.8 1.0
16101-16501 20 1,2 0.4 0.5 -0.4 1.2 1,0
16501-16901 20 1.5 0.0 0.8 0.4 1.6 1.6
16901-17301 20 1,2 0,5 0.4 0.1 2.0 2.0
17301-17701 20 1.2 0.9 0.9 0.6 1,0 1.1
17701-18101 21 0.8 0.5 0.4 0.2 1.3 1.0

vilegierade städer,51 men flertalet av dem förblev vid sina privilegier och rättigheter. 
Från medeltidens 69 städer ökade antalet till omkring 1680 då det kulminerade med 
106 privilegierade städer, för att efter några privilegieindragningar stabiliseras vid 
101—103 städer. (Diagram 8:1)

Den ”andra" vågen av stadsgrundningar upphörde 1680. Det året anlades örlogs- 
staden Karlskrona som en marin utpost i södra Sverige, men i realiteten hade den 
egentliga stadsgrundningsvågen avstannat ett par decennier tidigare. Under tjugo
årsperioden 1660—1680 tillkom blott tre nya städer,52 vilket är en slående kontrast 
till 1650-talets 7 stadsgrundningar och 1640-talets 12. Mellan 1680 och grund-



Diagram 8:1 - Antal städer, stadsgrundningar och 
stadsnedläggningar ca 1580-1810

ningen av Lovisa i Finland 1745 anlades ingen ny stad. Från 1745 till 1800 grunda
des 7 nya städer, varav 5 i den finska riksdelen.5’ I Sverige fick Ängelholm 1767 
stadsrättigheter, men det är en stad med äldre rötter i medeltidens Luntertun. Öster
sund grundades 1786.

Den tidigmoderna periodens knappt femtio nya städer kan, vad antalet beträffar, 
väl mäta sig med medeltidens. Mellan år 1000 och 1500-talets mitt hade ett sjuttio
tal städer anlagts inom undersökningsområdet.54 Ca 60 städer blev nettoresultatet av 
högmedeltidens intensivaste grunclningsperiod ca 1200 till 1350 om vi ser till un
dersökningsområdet som helhet.55 Siffrorna är osäkra eftersom exakta grundningsda- 
ttim saknas för flertalet medeltidsstäder, men det är helt klart att den betydligt kortare 
sjuttiofemårsperioden ca 1580 till 1655 var en lika intensiv stadsgrundningsperiod 
som högmedeltidens.

Stadsgrundningskronologin var ojämn. Kortvariga intensiva grundningsskeden 
på något eller några år växlade med ibland långa perioder helt utan stadsgrundning
ar. Den 78 år långa perioden mellan 1 582 och 1660 innehåller två varaktigare uppe
håll i stadsgrundningspolitiken, 1589-1604 (16 år) och 1625-38 (13 år). I övrigt 
var patiserna kortare; högst 4—5 år. Kronans stadsgrundningspolitik koncentrerades 
gärna till något som närmast liknar "stadsgrundningskampanjer”. Framför allt tre 
skeden framträder som särskilt grunclningsfrekventa. 1619-24 grundades inte färre 
än tio städer. Under en lika kort period mellan 1639 och 1643 tillkom elva städer och



mellan 1649 och 1653 ytterligare åtta stycken. Under dessa tre korta perioder på 
sammanlagt sexton år anlades tre fjärdedelar av de tidigmoderna städerna.

Det råder ett tydligt kronologiskt samband mellan den övergripande urbanise- 
ringscykeln och stadsgmndningarna. De intensivaste stadsgrunclningskampanjerna 
pågick parallellt i tiden med den aggregerade stadstillväxtens expansivaste skede. 
Som nämnts växte ju den aggregerade urbana befolkningen snabbast under 1 600- 
talets förra hälft. Under detta dynamiska skede nådde samtidigt nyanläggningen av 
städer sin kulmination. På motsvarande sätt kan vi se hur den svagare aggregerade 
tillväxten i det urbana systemet efter 1600-talets mitt sammanföll med omlägg
ningen av stadsgrundningspolitiken. En statistisk granskning av grundningarnas 
fördelning över tiden talar sitt tydliga språk. Fördelar man stadsgmndningarna efter 
samma fyrtioårsintervall som använts vid uppskattningen av städernas folkmängd 
framträder en tendens till en cyklisk utvecklingskurva. (Diagram 8:2) Vad som av
slöjar sig är en kumulativ tillväxt som kulminerar mellan 1610- och 1650-talen, då 
utvecklingen når höjdpunkten, för att sedan övergå i en successiv avtrappning. Först 
mot 1700-talets slut har vi alltså en ny tendens till anläggning av städer.

Det här sättet att illustrera stadsgrunclningspolitikens kronologi är givetvis en 
harmonisering av ett mycket ojämnt kortperiodiskt förlopp. De långa grundnings- 
uppehållen kommer inte fram vid en översiktlig redovisning av det här slaget. Vad 
diagrammet trots detta kan visa är stadsgrundningarnas långsiktiga tendens att följa 
samma kronologi som den urbana tillväxten i stort. Det ger ett perspektiv som gör 
det rimligt att hypotetiskt se stadsgrundningspolitiken som ett svar på gynnsamma 
urbaniseringsbetingelser. Den svenska centralmaktens blick för tidens expansiva 
tendenser avslöjade sig även på andra områden. De kontinuerliga strävandena att 
stimulera kolonisation av utmarker och ouppodlade områden kan ses i samma per-

Diagram 8:2 - Nygrundningar och nedläggningar fördelade på 
fyrtioårsintervaller

Period



spektiv. Den framgångsrika kampen för en förstärkning och centralisering av kro
nans resurser torde ytterst ha vilat på samma underliggande ekonomiska och demo
grafiska tillväxt som också tillät grundningen av nya städer.56

Utvecklingen av stadsgrundningspolitiken efter 1600-talets mitt kan ses i ett lik
nande "strukturellt" perspektiv. Mycket talar för att stadsgrunclningarna vid 1600- 
talets mitt, under förmyndarregeringen och drottning Kristina, utfördes under sämre 
ekonomiska och demografiska strukturbetingelser. Staclsgrundningar är resultatet av 
en politisk viljeakt. Det är ett välkänt faktum att centralmakten gärna såg många och 
blomstrande städer inom sina domäner. Man kunde grunda städer, men man kunde 
givetvis inte skapa objektiva strukturella förutsättningar där sådana saknades.57 
Detta kan vara en orsak till att politiken med grundningar av nya städer drevs längre 
än vad som var realistiskt sett mot bakgrund av rikets aktuella tillstånd.

Ett faktum som bland annat pekar i den riktningen är de nedläggningar av städer 
som av och till kom i fråga. Det rör sig visserligen om ganska få till antalet. Privile
gierna drogs in för sammanlagt 13 städer före 1695. I vissa fall innebar privilegie- 
indragningarna en regional omfördelning av urbana resurser, som exempelvis när 
Ronneby och Kristianopel förlorade sina stadsrättigheter för att lämna utrymme åt 
den nya staden Karlskrona.5'5 Intressantare, som en indikation på försämrade förut
sättningar för urban tillväxt, är nedläggningarna av nygrundade städer. Man försökte 
vid 1600-talets mitt sprida stadsväsendet till det glest befolkade finska inlandet och 
Bergslagen, men expanderade då in i geografiska områden som ännu inte var mogna 
för ett stadsväsende i egentlig mening.59 Stadsnedläggningarnas kronologi tyder på 
att förutsättningarna för en fortsatt expansiv stadsgrundningspolitik hade försvun
nit under 1600-talets senare del. Samtliga privilegieindragningar av den här typen 
ägde rum mellan 1683 och 1695, dvs efter stadsgrundningsperiodens slut. Efter 
Filipstads nedläggning 1695 upphörde privilegieindragningarna, och stadsantalet i 
riket stabiliserade sig fram till 1700-talets senare del.

De tidigmoderna städerna
Vilket demografiskt resultat fick 1600-talets nygrundningar? Utgår man från före
ställningen om ett samband mellan marginalresurser och urban expansion bör de 
städer som anlades under ekonomiskt gynnsamma betingelser ha fått en bra start. 
Om stadsgrundningspolitiken däremot drevs längre än den allmänna ekonomiska 
utvecklingen tillät måste även detta ha påverkat städernas utvecklingspotential. 
Tabell 8:6a—c sammanfattar de tidigmoderna städernas befolkningsutveckling.

Vid 1800-talets början bodde ca 29% av stadsbefolkning i städer som grundats 
under den tidigmoderna perioden. Men det allra tidigaste skedet gav mycket litet 
resultat. De nygrundade städerna utgjorde på 161 0-talet 14 % av antalet städer men 
bara knappt 7 % av stadsbefolkningen. De hade en blygsam totalbefolkning på drygt
4.000, och hade inte hunnit utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga urbana orter. 
Genomsnittligt rörde det sig om stadsbildningar på omkring 350 invånare, och 
spridningen inom gruppen var inte så stor.

De stora stadsgrundningskampanjerna mellan 1610- och 1650-talen skapade en 
ny situation. Nygrundningarna blev nu så många att de började spela en märkbar



TABELL 8:6a-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE I520t-I78öt
a)

Ar

Aggregerad stadsfolkmängd

AS FM FM ökn Ökn. 9

b)

År

Individuell stadsfolkmängd

AS Qö mv mdn Qn Kmv) 1( mdn)

16101 1 1 42(H) 16101 11 410 380 340 270 0.5 0.5

16501 41 231 (K) 189(H) 450 16501 41 650 560 420 310 0.6 0.6

16901 42 35(XX) 119(H) 52 16901 42 920 830 580 400 0.7 0,7

17301 42 45(XX> 10000 29 17301 42 1130 1070 650 500 0.8 0.8

17701 43 629(H) 179(H) 40 17701 43 1470 1460 880 660 0.7 0.7

18101 48 854(H) 225(H) 36 18101 48 1790 1780 1 100 770 0.7 0.8

Källor, datakvalité, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt. Tiv % per år

se tabell 8:1 Period AS 0« mv mdn Qn l(mv) Knidn)

16101-16501 10 7.6’ 1.2 1.2 0.6 J.6 2.4

16501-16901 36 1,2 0.7 0.7 0.3 1.2 1.4

16901-17301 42 0.8 0.6 0.4 0.1 2.4 2.0

1730t-1770t 42 1.3 0.8 0.7 0.3 0.9 0.9
17701-18101 43 1 0.7 0.6 0.2 1.8 1.5

kvantitativ roll i stadssystemet. Den aggregerade tillväxten låg långt över under
sökningsområdets totala. I absoluta tal ökade nygrundningarnas folkmängd under 
denna begränsade 4()-årsperiod med ca 19-000 invånare. Det innebar att 35% av 
periodens totala ökningen föll på de nygrundade städerna. Bortser vi från Stockholm, 
som vid den här tiden hade en närmast explosionsartad tillväxt, representerar de 
nygrundade städernas befolkningsökning inte mindre än 64% av den totala. När 
grundningsperioden var avslutad vid 1600-talets slut bodde 21 % av undersöknings
områdets stadsbefolkning i de tidigmoderna städerna Det är ingen tvekan om att 
kronans stadsgrundningspolitik under 1600-talets förra hälft bidrog till en påtaglig 
urban befolkningsökning.

Befolkningsökningen under 1600-talets förra hälft var kanske främst ett resultat av 
att antalet städer ökade, men ökningen berodde också på att nygrundningarna växte. 
Nygrundningarnas mycket höga tillväxttal under förra delen av 1600-talet tyder på 
att betingelserna för stadstillväxt var goda. Dessa siffror speglar en initial tillväxt, 
som i praktiken innebar en etableringsfas för de unga städerna.

Samtidigt polariserades gruppen. De äldre mer utvecklade och därigenom större 
nygrundningarna började väga tyngre parallellt med att många yngre nygrundning- 
ar vid 1600-talets mitt ännu inte hunnit igenom sin etableringsfas. I tabellen kan 
detta avläsas genom den växande klyftan mellan det aritmetiska medelvärdet och 
medianen, men också av det ökande kvartilavståndet, dvs avståndet mellan den övre 
och den nedre kvartilen/’1 Kontrasten på 1650-talet mellan den största och den min
sta nygrundningen är slående. Faluns folkmängd kan dryga tio år efter stadens 
grundning uppskattas till omkring 3-500. Falun var visserligen en ”sen” nygrund- 
ning (1641), men orten har en äldre historia som centralort och gruvsamhälle. Lika 
bra gick det inte för Amål, som fick stadsprivilegier bara ett par år senare än Falun. 
På 1650-talet kan den lilla stadens folkmängd uppskattas till drygt 200 invånare.62



Jämför man de tidigmoderna städernas genomsnittliga storlek med medeltidsstä
dernas visar det sig att de förra storleksmässigt låg klart under. På 1610-talet var 
nygrundningarnas genomsnittsstorlek (median och medelvärde) 50% lägre. De få 
och små nygrLindningarna utgjorde då ännu en storleksmässigt homogen grupp. Vid 
1600-talets mitt hade spridningen som nämnts blivit större, men ännu på 1650-talet 
handlar det om genomsnittsvärden som ligger ca 40 % under jämförelsegruppens.

När stadsgrundningsperioden upphörde avmattades den tidigmoderna gruppens 
aggregerade folkökning påtagligt, men fortfarande låg den något över jämförelse
gruppens. Under det tidiga 1700-talets krisdecennier är skillnaden påtaglig. Ök
ningen på ca 1 0.000 invånare mellan 1690- och 1730-talen bör ha motsvarat ungefär 
71 % av krisperiodens blygsamma totaltillväxt.

Nygrundningarnas fortsatta expansion efter 1 650-talet innebar en generell tillväxt 
i redan etablerade städer. Från slutet av 1600-talet kan man konstatera en stabil för
bättring av nygrundningarnas position. Fram till 1730-talet ökar deras storleksindex 
något, och vid 1700-talets mitt samlar sig indexvärdena runt 0,7—0,8, dvs 70—80 % 
av jämförelsegruppens. Detta närmande till riksnivån tyder på att utvecklingsbe- 
tingelserna i de tidigmoderna städerna generellt varit bättre än för medeltidsstäder
na. De förblev dock små. På 1730-talet hade hälften av städerna mindre än 650 invå
nare. En fjärdedel kan karakteriseras som rena ”mikrostäder”, med invånartal under 
500. Några av nygrundningarna hörde dock till de viktigaste och tillika snabbast ex
panderande städerna i tidigmodern tid. Falun utvecklades, som nämnts, mycket 
snabbt till en av rikets främsta städer. Karlskrona var vid 1700-talets mitt kanske 
rikets tredje största stad.6-’

Trots att de tidigmoderna städerna förblev små i ett jämförande perspektiv kan 
man inte generellt säga att de saknat utvecklingsmöjligheter. Deras individuella till
växt låg oftast klart över den medeltida referensgruppens. Nygrundningarnas ge
nomsnittliga tillväxt nådde aldrig under 0,4% per år. De lägsta tillväxtnivåerna 
inträffade under den ”urbana krisen” vid 1700-talets början, men som indikationer 
på ”kris" i staclstillväxten blir siffrorna väl höga. Medeltidsstäderna hade en klart sva
gare tendens under samma period. Tillgängliga tillväxtdata tyder tvärtom på att de 
tidigmoderna städerna generellt hade bättre utvecklingsbetingelser än medeltidsstä
derna fram till 1730-talet. Tillväxtindex i tabell 8:6c ligger över totalpopulationens 
nivå fram till början av 1700-talet. Först med återhämtningsperioden vid 1700- 
talets mitt kan man se tecken på att de tidigmoderna städerna tillfälligt och obetyd
ligt halkat efter något i utvecklingen.

Kronopolitiken var givetvis en viktig förutsättning för en etablering av nya stads
samhällen. De unga städerna fick kronodonationer av land, de beviljades fleråriga 
perioder av skattebefrielse och deras tillväxt understöddes av upprepade uppmaning
ar från kronan till landsköpmän och lanthantverkare att Hytta in till de nya städerna. 
Kronan gjorde däremot sällan egna direkta investeringar i de nya städerna/’4 Men 
skattebefrielser, landdonationer och stränga uppmaningar skulle trots allt, i brist på 
direkta resursöverföringar från centralmakten, inte ha fått någon effekt om inte andra 
omständigheter varit för handen. Bland dessa omständigheter fanns allmän befolk
ningstillväxt, ett livaktigt landsköp och ett etablerat lanthantverk.64 Både landsköp



och hantverk kunde koncentreras till städer och bilda stommen för deras ekonomiska 
etablering. Den snabba initala tillväxt som trots allt ägde rum i de nya städerna kan 
därför ses som ännu ett tecken på gynnsamma konjunkturer för urban expansion.™’

Äldre vasa tidens städer
För att närmare klarlägga sambandet mellan nygrundningar och ekonomiska och 
demografiska konjunkturer är det av intresse att även för de tidigmoderna städerna 
bryta ner gruppen i mindre åldersklasser. Redan Heckscher observerade att det fram
för allt tycks ha varit de senare staclsgrundningarna som fick utvecklingssvårigheter. 
1640- och 1650-talens nya städer var och förblev med några undantag obetydliga 
till sin storlek.Tabellerna 8:7 till 8:10 redovisar de tidigmoderna städerna fördela
de på de fyra större grundningskampanjer som genomfördes från 1 580-talet fram till 
1650-talets förra del.

Tabell 8:7 visar Johan III:s och Karl IX:s stadsgrundningar. Som framgår ligger 
storleksindex till att börja med klart under medeltidsstädernas, men skillnaden 
avtar och leder på 1700-talet till att äldre vasatidens städer inte avviker entydigt 
från medeltidsstäderna. Allmänt sett tycks den här gruppen av städer ha utvecklats 
ganska väl i förhållande till referensgruppen. De tio städerna som grundades före 
1611 hade nära 27.000 invånare vid 1800-talets början, och de hade ökat i genom
snittlig storlek från obetydliga mikrostäder på 1610-talet till förhållandevis bety
dande stadsbildningar tvåhundra år senare.

Gustaf 11 Adolfs städer
De städer som anlades under Gustaf II Adolf ligger generellt lägre än äldre vasa
tidens städer. De 13 städerna i gruppen nådde upp till totalt 17.000 invånare på 
1810-talet, men deras genomsnittliga srorlek är lägre än de städer som grundades 
under föregående period. Det gäller även i förhållande till medeltidsstäderna. Tren
den är inte entydig, men generellt ligger Gustaf Adolfs stadsgrundningar 20—40% 
under medeltidsstäderna.

Trots att Gtistaf Adolfs stadsgrundningar aldrig riktigt nådde upp till äldre vasa
tidens måste man konstatera att gruppen ändå haft gynnsamma förutsättningar för 
tillväxt. Även under krisdecennierna vid 1700-talets början höll man en genom
snittlig tillväxtnivå på 0,3—0,4 % per år.

Förmyndarregeringens städer
Stadsgrundningarna 16.39-43 ligger klart under medeltidsstädernas nivåer. Av de tio 
städer som grundades under dessa få år avvecklades två efter några decenniers tynande 
tillvaro. De övriga åtta lyckades fram till 1800-talets början nå en genomsnittlig stor
lek runt 1.000 invånare, men det innebar en nivå som låg 50 % under medeltidsstä
dernas. Det är bara mellan 1690-talet och 1730-talet som det aritmetiska medelvär
det för den här gruppen närmar sig medeltidsstädernas, och förklaringen ligger till 
stor del i den framgångsrika nygrundningen Falun. Falun expanderade snabbt till en 
ledande andrarangsstad i riket, och kom därigenom att väga tungt i det aritmetiska 
medelvärdet. Indexvärdena mellan 0,5 och 0,7 är snarare typiska för gruppens städer.



TABELL 8:7a-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE 152ÖM611
a) Aggregerad stadsfolkmängd I» Individuell stadsfolkmängd
År AS KM FMökn Ökn.% År AS Qö mv mdn Qn l(mv) l( mdn)
I6l()t 10 3900 I6l0t 10 410 390 360 290 0.5 0.5
1650t II 66(H) 2700 69 I650t 1 1 770 6(H) 560 420 0.6 0.8
169öt 10 77(H) 1 100 17 1690t 10 980 770 750 550 0.6 0.9
1730t 10 93(H) 1600 21 173öt 10 1160 930 1040 650 0.7 1.2
177öt 10 17300 8(HH) 86 1770t 10 1620 1730 1410 950 0.9 1.1
1810t 10 266(H) 93(H) 54 181 Ot 10 2390 2660 1790 1290 l.l 1.3

Källor, datakvalité, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt. Tiv % per ar
so tabell 8:1 Period AS Qö mv mdn Qn Kmv) I( mdn)

I610t-1650t 9 1,6 / /. / 0.5 3.0 2.2
1650t-1690t 10 0.7 0.6 0.6 0.4 1.0 1.2
169öt-1730t 10 0.7 0.5 0.4 0.3 2.0 2.0
1730t-177öt 10 1,2 1.3 0,8 0.6 1.5 1.0
1770t-181 Ot 10 1.1 0.9 0.9 0.6 2.3 2.3

TABELL 8:8a-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE 1616-1624
a) Aggregerad stadsfolkmängd 1» Individuell stad sfolk mängd
År AS FM FMökn Ökn.% År AS Qö mv mdn Qn I(mv) I(mdn)
I650t 13 76(H) 1650t 13 790 590 490 370 0.6 0.7
1690t 13 10300 2700 36 1690t 13 1080 790 610 450 0.6 0,8
1730t 13 11300 1000 10 1730t 13 780 870 680 540 0.7 0.8
1770t 13 14800 3500 31 177öt 13 1420 1140 1090 790 0.6 0.8
I810t 13 17300 2500 17 1810t 13 1690 1330 1380 930 0.5 1.0

Källor, datakvalité, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt. Tiv % per år
se tabell 8:1 Period AS Qö mv mdn Qn I(mv) I(mdn)

1650t-1690t 13 1.1 0.6 0.7 0 1.0 1.4
1690t-1730t 13 0.5 0.4 0.3 0 1.6 1.5
1730t-177«t 13 1,3 0.8 1 0.3 0.9 1.3
1770t-181 Ot 13 0.6 0.4 0.4 -0.1 1.0 1.0

TABELL 8:9a-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE 1639-1643
a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd
År AS FM FMökn Ökn.% År AS Qö mv mdn Qn l(mv) I(mdn)
1650t 10 71(H) 1650t 10 590 710 380 320 0.7 0,6
1690t 8 8900 1800 25 169öt 8 610 1/10 500 350 0.9 0.6
1730t 8 9900 1000 II 173öt 8 690 1240 600 500 0.9 0.7
177öt 8 10200 300 3 1770t 8 820 1270 660 620 0.6 0.5
181Ot 8 10600 400 4 mot 8 1410 1320 9(H) 610 0,5 0.6

Källor, datakvalité, förkortningar: C) Individuell stadstillväxt. Tiv % per r
se tabell 8:1 Period AS Qö mv mdn Qn l(mv) I(mdn)

165öt-1690t 7 l.l 0.5 0.7 -0.1 0.9 1.4
1690t-1730t 8 / 0.8 0.7 0.2 3.2 3.5
1730t-I770t 8 0.6 0.3 0,4 0.1 0.3 0.5
1770t-181 Ot 8 0.5 0.4 0,1 -0.2 1.0 0.3



Förmyndartidens städer hade liksom de andra tidigmoderna städerna en förhållan
devis god tillväxt, som under krisdecennierna vid 1700-talets början faktiskt tycks 
ha ökat ganska markant. Indikationerna för perioden 1690- till 1730-talen är visser
ligen inte helt tillfredsställande, men det kanske ändå är rimligt anta att just den här 
åldersgruppen av städer ganska väl klarat sig undan den demografiska, ekonomiska 
och politiska tillbakagång som då drabbade det svenska riket. Förmodligen är loka- 
liseringsfaktorn hären viktig förklaring. Flertalet av förmyndartidens städer grunda
des i Bergslagen och i anslutning till Vänern. De anlades därmed i en ekonomiskt ex
pansiv zon. De var också inlandsstäder. Av allt att döma slog krisen hårdare mot 
kuststäderna.

Drottning Kristinas städer
Den sista stora grundningskampanjen åren omkring 1650 gav 7 nya städer som vid 
1800-talets början samlade ca 6.000 invånare, och i genomsnitt alltså var mindre än
1.000 invånare. Indexvärdena visar en stadsgrupp som är genomsnittligt klart mindre 
än medeltidsstäderna. Även 1640-talets städer ligger något högre än 1650-talets. 
Den initiala tillväxten var hög men sedan verkar det ha gått något sämre. Krisdecen
nierna märks tydligt och utvecklingen på 1700-talet avviker knappast entydigt från 
andra städer; om något kan man skönja en svagare tendens än "normalt” vid 1700- 
talets mitt. Städerna i den här gruppen lokaliserades uteslutande till Finland, och 
flera av dem lades vid kusten där de bland annat var starkt exponerade för pesten 
1710—11 och det stora nordiska krigets härjningar. Den starkare utvecklingen under 
1700-talets senare del beror säkerligen på den allmänna expansion som känneteckna
de det finska samhället under 1700-talet.

Både förmyndartidens städer och Kristinatidens förefaller att ha hämmats i ut
vecklingen efter ett första initialt tillväxtskede. Till skillnad från äldre vasatidens 
och i viss mån Gustaf II Adolfs stadsgrundningar visar de båda yngre grupperna 
ingen tydlig tendens att närma sig medeltidsstädernas storleksnivå.

Städer grundade 1660-1800
Den stora stadsgrundningsvågen hade i praktiken nått sitt slut i och med kampanjer
na för nya städer åren runt 1650. Med Eskilstunas grundande 1659 börjar en ny ten
dens göra sig gällande i stadspolitiken. Bara ett fåtal städer anlades före senare delen 
av 1700-talet, och de flesta med något särskilt syfte för ögonen. Eskilstuna var från 
början en stad präglad av Rademachers järnmanufaktur, och de båda blekinge- 
städerna Karlshamn och Karlskrona fick militära och politiska funktioner. Lovisa i 
Finland anlades som militär utpost vid den nya gränsen mot Ryssland. Mot slutet av 
1700-talet började åter nya, ekonomiskt betingade stadspolitiska tendenser slå ige
nom. Flera av de små städer som anlades vid 1700-talets slut blev s.k. fristäder, vilket 
innebar att vem som än ville driva borgerlig näring här fick fri rätt att etablera sig. 
Tendensen låg i tiden och var en del av en bredare liberalisering av det ekonomiska 
systemet.

Det sena 1600-talets och 1700-talets städer var genomsnittligt sett ganska stora. 
(Tabell 8:11a—c) De bryter därigenom den tidigare tendensen till fallande genom-



TABELL 8:10a-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE 1649-1653
ii) A gg reger ad stadsfolkmängd 1» Individuell stadsfolkmängd
År AS IM KM «kn Ökn.% År AS Qö mv mdn Qn l(mv) l(mdn)
1650t 6 1500 I650t 6 540 250 220 2/0 0J OJ
1690t 7 31 (K) 1600 107 1690t 7 510 450 430 380 0.4 0.5
1730t 7 4200 1100 35 1730t 7 510 600 460 420 0.5 0.5
I770t 7 4600 4(X) 10 1770t 7 830 650 660 550 0.3 0.5
181Ot 7 6000 1400 30 1810t 7 1090 860 1010 700 0.4 0.7

Källor, datakvalité, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt. Tiv % per år
se tabell 8:1 Period AS Qö mv mdn Qn l(mv) l(mdn)

1650t-1690t 5 1.5 1.6 1.2 1.1 2.5 2.4
1690t-1730t 7 0.9 0.4 -0.2 -0.3 1.6 -LO
1730t-1770t 7 1.4 0.4 1 -0.3 0.4 1.3

1770t-181 Ot 7 1 0.7 0.6 0.5 1.8 1.5

TABELL 8: lla-c
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER GRUNDADE 1659-1786
a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd
År AS FM FMökn Ökn.% År AS Qö mv mdn Qn l(mv) l(mdn)
1690t 4 5000 1690t 4 2600 1523 950 440 1.2 1.2
I730t 4 10400 5400 108 1730t 4 3080 2590 1110 620 2.0 1.3
1770t 5 161 (X) 5700 55 1770t 5 2650 3220 2040 670 1.6 1.5
I810t 10 25000 8000 55 18101 10 3220 2500 1110 1780 1.0 0.8

Källor, datakvalité, förkortningar: c) Individuell stadstillväxt, Tiv % per å r
se tabell 8:1 Period AS Qö mv mdn Qn I(mv) l(mdn)

169<)t-1730t 4 1.2 1 0.6 0.3 4.0 3.0
1730t-1770t 4 1.4 0M 1.1 0.5 1.0 1.4
1770t-181 Ot 4 2.3 1.5 1,6 0.7 3.8 4.0

snittsstorlek. Men avvikelsen är delvis en illusion, då det fåtal stader det handlar om 
var mycket starkt utspridda längs storleksskalan. Här ryms en av rikets främsta städer, 
örlogsstaden Karlskrona, som snabb växte till nära 10.000 invånare vid 1700-talets 
mitt. Här tinns också den 1786 grundade staden Östersund, med sina ca 260 invå
nare på 1810-talet. Trots den stora spridningen var tillväxten i gruppen tämligen hög, 
dock med en tydlig svacka vid 1700-talets mitt. De militära och proto-industriella 
stadsgrundningarna från sent l600-tal har till stor del kronans aktiva uppbackning 
att tacka förderas snabba initiala expansion. Det sena 1700-talets fristäder hade inte 
samma tillväxtdynamik, men exempelvis Kuopio och Tammerfors nådde över 700 
invånare på ett par decennier.68

Skiss till en utvecklingsmodell

Nygrundningarna kom, inte minst genom att de blev så många, att utgöra en bety
dande del av stadstillväxten under det tidigmoderna skedet. Utvecklingen följde ett 
tillväxtförlopp som kan beskrivas som en succession av expansions- och stagnations-



faser. Men slutresultatet av ett sekels stadsgrundningspolitik blev inte så blygsamt. 
Som framgår av de båda diagrammen nedan svarade nygrundningarna för en bety
dande del av stadsbefolkningen vid 1800-talets början. (Diagram 8:3 och 8:4) Sam
tidigt är det stor skillnad mellan 1600- och 1700-talen. Under sextonhundratalet ägde 
stora relativa förskjutningar rum. Redan vid seklets mitt hade nygrundningarna i 
stort sett nått den andel av stadsbefolkningen de skulle få före 1800. Sjuttonhundra
talet kännetecknas i stället av en tydlig stabilitet i förhållandet mellan de olika ålders
grupperna, samtidigt som den absoluta stadstillväxten var minst lika betydande som 
under 1600-talet. Mot ett skede av urban omstrukturering står alltså ett annat av 
strukturell stabilitet och kvantitativ tillväxt.

Två faktorer bör vägas in i sammanhanget när man diskuterar de tidigmoderna 
nygrundningarnas befolkningstillväxt. För det första måste man, när det gäller 
nygrundningar, räkna med en etableringsfas av snabb tillväxt från ett lågt utgångs
läge. Det är troligt att en initial etableringsfas förklarar en del av de tidigmoderna 
stadsgrunclningarnas snabba tillväxt på 1600-talet. För det andra kan man inte bort
se från de långperiodiska konjunkturer som, parallellt med stadsgrundningarna, på
verkade den ekonomiska och demografiska utvecklingen. Nygrundningar av städer 
uttrycker bland annat de sociala och ekonomiska betingelser som gällde för den pe
riod då de tillkom. En ekonomisk högkonjunktur, en uppåtstigande ”lång våg”, 
måste ses som en förutsättning för en urban expansion. Motsatt förhållande kan tänkas 
för stagnationsfaser.

För att knyta an till det inledande avsnittets resonemang om "avtagande marginal
resurser” och "sambandet mellan urbaniserings- och ursprungsbetingelser” kan man 
tänka sig en utvecklingssekvens i vilken städer etableras under en högkonjunktur för 
att under nästa uppgång få en förnyad skjuts framåt. Förutsatt att inga genomgripan
de systemförändringar inträffar kommer så ett mognadsstadium då äldre etableringar 
har nått i närheten av den existerande teknologiska och infrastrukturella ”regimens” 
potential. En eventuell fortsatt expansion förs över till yngre mer perifert lokaliserade 
städer, som får ett visst utrymme för expansion. En perifer urban expansion innebär 
samtidigt ett avtagande marginalutrymme. De yngre städerna slår tidigare i taket 
och förblir genomsnittligt mindre än de äldre. Den här modellen lägger mindre vikt 
vid de permanenta strukturella begränsningar för urbanisering, som tycks ha spelat 
en så stor roll för Fieckscher. Den nedtonar samtidigt också den politiska viljans och 
idégodsets roll i sammanhanget, men ställer i stället de ekonomiska betingelserna 
med deras långvågiga konjunkturer i centrum.

En prövning av modellen
Mycket talar för att en sådan utvecklingsmodell kan anpassas till den svenska urba
niseringen före 1800. De högmedeltida städerna tillkom under en ekonomisk och 
demografisk uppgångsperiod. Det gjorde också de tidigmoderna fram till åtminsto
ne 1620-talet. Det innebar dock inte att förutsättningarna varit identiska för de 
båda kategorierna. De tidigmoderna ”högkonjunkturstäderna” var trots allt sekun
dära i förhållande till de medeltida. Nygrundningarna på 1500- och 1600-taien 
innebar expansion av ett befintligt stadssystem. De anlades i konkurrens med redan



Diagram 8:3 - Städernas folkmängd efter åldersgrupp
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□Ca 1350-1500 FM
□ Ca 1250-1350 FM 
HCa 1150-1250 FM
□ Ca 1000-1150 FM

Diagram 8:4 - Städernas befolkningsandelar efter åldersgrupp
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existerande städer. Detta skapade andra, generellt sämre, förutsättningar för deras 
tillväxt.

För att illustrera modellens resonemang jämförs i diagram 8:5 nedan medianstor- 
leken i de ätta ålderskategorierna av städer, från de tidigmedeltida städerna till och 
med drottning Kristinas stadsgrundningar 1649—1653. Diagrammet visar avvikel
sen från referensgruppen medeltidsstäderna, som motsvarar värdet 1,0. Som tidigare 
räknas inte Stockholm till medeltidsstäderna i det här sammanhanget.

En jämförelse mellan de olika ålderskategoriernas genomsnittliga storlek bekräftar 
i stort både "marginalresurstesen” och "ursprungsresurstesen”. Som framgår rådde 
permanenta storleksskillnader mellan de olika kategorierna, men man kan också 
iaktta förskjutningar över tiden. De städer som anlades under tidig och högmedel
tid var genomsnittligt större än den typiska tidigmoderna staden. Framförallt 1200- 
talets stadsbildningar hade hunnit långt i sin utveckling fram till den tidigmoderna 
epokens början. De städer som anlades under senmedeltiden hade fram till 1500- 
talet utvecklats betydligt svagare. Deras markant mindre genomsnittsstorlek stärker 
hypotesen att senmedeltidens urbaniseringsbetingelser var sämre än 1 200-talets.

1500-talets stadsgrundningar är som framgår genomsnittligt större än 1600- 
talets. Generellt sett kan man iaktta en gradvis minskning av medianindex från 
1500-talets över 1600-1624 års städer till grundningarna på 1640- och 1650-talen.

Diagram 8:5 - Städernas folkmängdsmedianer efter åldersgrupp

1570t 161 Ot 1650t 1690t 1730t 1770t 1810t

Period

—·—- Medeltidsstäderna
—m~~-Ca 1000-1150
---- A—-Ca 1150-1250
---- X—-Ca 1250-1350
--- -Ca 1350-1500
- - O - -Tidigmoderna städer
- - Q - ' 1520M611t
- - -Δ- - -1616-1624
- - -X- - -1639-1643
—,. -1649-1653



Även om man jämför med motsvarande värden för medeltidsstäderna framstår denna 
karakteristiska avtrappning av storleksnivåerna mycket klart. Tanken på ett avtagande 
marginalutrymme för 1 500- och 1 600-talens nygrundningar får således ett tämligen 
entydigt stöd av diagrammet.

Den enda av det tidigmoderna staclsgrupperna som kan hävda sig i storlek gent
emot medeltidsstäderna är de förhållandevis få städer som grundades av vasasöner
na på 1 580-talet och under 1600-talets första decennium. Det var å andra sidan en 
grupp av städer som markant förbättrade positionen. De långt Her städer som grun
dades under de följande grundningskampanjerna hade en sämre utveckling.

Tendensen till successiv avtrappning av stadsstorleken med städernas ålder fram
träder tämligen klart i följande två diagram, som ger en mer detaljerad redovisning 
av sambandet mellan städernas ålder och deras storlek vid två tidigmoderna tid
punkter, 1690-talet och 1810-talet. Diagrammen visar storleksspriclningen hos olika 
ålderskategorier av städer räknat bakåt från respektive mätpunkt. Städerna är ordna
de efter ordningsföljden i deras tillkomst med den första staden längst till vänster 
och den senast tillkomna längst till höger. Storleksspridningarna anges med kurvor 
över kvartil värden, median- och medelvärden.

Redan på 1690-talet (diagram 8:6) ser man hur de högmedeltida städerna utkris
talliserar sig genom genomsnittligt större befolkningstal. De senmedeltida och de 
tidigmoderna städerna är av samma storleksordning, bortsett från den lilla gruppen 
städer grundade runt år 1650. "Marginalresurstesen” far här ett tydligt stöd. Stödet 
för ”ursprungsresurstesen” framträder tydligare när mätpunkten läggs senare, på 
1810-talet (diagram 8:7). Fortfarande framträder de högmedeltida städerna med 
större genomsnittlig storlek än andra stadskategorier, men nu kan man också se hur 
de äldre tidigmoderna städerna är genomsnittligt något större än senmedeltidens stä
der. Både äldre vasatidens och Gustaf II Adolfs stadsgrundningar har högre central- 
och spridningsvärden. Det är först de yngre tidigmoderna städerna som storleksmäs- 
sigt är jämförbara med senmedeltidens städer. Diagrammet visar entydigt att städer 
tillkomna under gynnsamma ekonomiska och demografiska betingelser (högmedel
tida städer och äldre tidigmoderna städer) hade bättre utvecklingsmöjligheter än stä
der tillkomna under sämre förhållanden (senmedeltida städer och städerna grundade 
runt åren 1640 och 1650). Diagrammet illustrerar också marginalresurstesen genom 
den tydliga storleksminskningen från ”högkonjunkturstäder” till ”lågkonjunktur
städer” som är synlig både under den medeltida och den tidigmoderna urbanise- 
ringscykeln.

Jämförelserna i diagrammen 8:5-7 ger ett visst stöd åt Heckschers uppfattning. 
Städerna hade en tendens att minska i storlek. Men diagrammen visar också att vår 
speciella svenska variant av ”det långa 1500-talet” skapade utrymme för en tidig
modern urban expansion, om än på en något lägre nivå än den medeltida. Betingel
serna var magra, det medgives, men de räckte till vid den här tiden, och de skapade 
utrymme för nya städer och deras fortlevnad. I själva verket tycks de tidigmoderna 
städerna normalt ha haft en relativ tillväxt som var väl så god som, om inte bättre, 
än de medeltida städernas. En jämförelse av städernas mediantillväxt ger en ganska 
komplicerad bild, men de tidigmoderna städernas jämförelsevis höga tillväxtmedia-



r Diagram 8:6 - Städernas ålder och folkmängd på 1690-talet

100000

1
iI
i

I

10000

1000

100

I Högmedeltida städer L Senmedeltida __|Tidigmodema städer L 
?;j4------ i städer ............... ..............

iGrundningsperiod

♦ Ca 980-1130

Hi Ca 1150-1250

Δ Ca 1260-1350

X Ca 1360-1550

X 1582-1606

• 1616-24

+ 1639-43
- 1649-53
- 1659-1680

o 1745-1786
Median
Kvartil 1

-------- Kvartil 3

60 80

Grundningsordning

100 120 140

Diagram 8:7 - Städernas ålder och folkmängd på 1810-talet
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ner framträder klart. (Diagram 8:8) Nygrundningarnas höga initialtillväxt på 1600- 
talet slår tydligt igenom i diagrammet. Men även på 1700-talet visar de tidigmoder- 
na städerna jämförelsevis höga tillväxttal. Den generella bilden är således tydlig nog. 
De tidigmoderna nygrundningarna hade inte sämre utvecklingsmöjligheter än medel
tidsstäderna.

En mer detaljerad redovisning av sambandet mellan städernas ålder och tillväxt 
bekräftar denna iakttagelse. Diagram 8:9 visar stadstillväxten efter städerna till
komstordning på samma sätt som i diagrammen 8: 6 och 7 ovan. Tillväxtvärden i dia
grammet nedan är beräknade för perioden 1650—1810-tal då tillväxtindikationerna 
är relativt tillförlitliga.

Diagrammet visar en entydigt växande genomsnittlig tillväxt från äldre till yngre 
medeltida städer. Även de tidigmoderna städerna ligger relativt högt, även om vi här 
kan vi konstatera en viss sänkning av tillväxttalen hos 1600-talsstäderna. Men även 
16()0-talsstäderna hade lika höga eller högre tillväxttal än de högmedeltida städerna. 
Diagrammet ger således ett stöd åt de tidigmoderna städernas långsiktiga tillväxt
förmåga. Eftersom tillväxttalen gäller en lång tidsperiod, ca 160 år och en period som 
sträcker sig över den tidigmoderna urbaniseringscykelns senare, mindre dynamiska 
fas, är det möjligt att den avtagande genomsnittliga tillväxten i 1600-talsstäderna 
avspeglar en generellt sämre urbaniseringssituation. Men en reservation måste ges för 
att tillväxttalen täcker ett långt och kontrastrikt urbaniseringsskede. Nyanser fram
träder knappast i diagrammet.

Diagram 8:8 - Städernas tillväxtmedianer efter åldersgrupp
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En omprövning av Heckscher
Det finns goda skäl att stå fast vid en revidering av den äldre forskningens ståndpunkt 
när det gäller värderingen av de tidigmoderna städernas utvecklingsmöjligheter. Hur 
man än vrider och vänder på siffrorna blir slutsatsen densamma. Den äldre, heckscher- 
ska, forskningstraditionens uppfattning om nygrundningarnas utvecklingsmöjlighe
ter måste modifieras, möjligen helt förkastas. Visserligen handlar det om små städer 
sett i dagens perspektiv, men urbaniseringsförloppet måsta studeras utifrån tidens 
ekonomiska och demografiska förutsättningar för att bli begripligt. I detta perspek
tiv kan man inte bortse från den kvantitativa betydelsen av de många nygrundade 
städerna. Ett så stort nytillskott tyder på utrymme för stadstillväxt. Inget talar heller 
för att de tidigmoderna städerna under undersökningsperioden har haft sämre ut- 
vecklingsbetingelser än medeltidsstäderna. Den allmänna bilden är snarare den rakt 
motsatta. Nygrundningarnas jämförelsevis starka utveckling motsäger Heckschers 
huvudtes. Det är riktigt att dessa städer var och förblev små i jämförelse med medel
tidsstäderna, men under den urbana expansionsfasen på 1600-talet spelade nygrund- 
ningarna en stor roll för urbaniseringsförloppet. Deras betydelse måste vägas in om 
man vill förstå den urbana expansionen i stort. Många av dem, särskilt de äldre ny- 
grundningarna, grundades och etablerades under gynnsamma förhållanden, och i ett 
jämförande perspektiv lyckades de hävda sig väl.



Samtidigt framgår att utrymmet för urban expansion höll på att försvinna under 
1600-talets lopp. Det innebar också att stadsgrundningspolitikens förutsättningar 
försämrades mot 1600-talets mitt. Det faktum att de stora stadsgrundningskampan- 
jerna upphörde efter 1 653 ska sannolikt ses i detta perspektiv. Några nygrundningar 
förlorade efter kort tid stadsprivilegierna. De Hesta hörde till de senast anlagda, vil
ket kan tyda på att de tillkom i en situation då urbaniseringsbetingelserna försämrats 
och i områden där förutsättningarna för urbanisering ännu inte förelåg. De yngre 
nygrundningarnas långsiktigt svaga utveckling pekar i samma riktning. De senare 
anlagda städerna blev aldrig riktigt lika stora som de äldre. Det hade blivit uppen
bart för kronan att en fortsatt satsning på nya städer inte skulle bära frukt. I stället 
följde ett skede då antalet indragna stadsprivilegier var större än antalet nyutfärdacle. 
Antalet städer stabiliserades vid drygt hundra. Det är tydligt att statsmakten succes
sivt tvingades till en realistisk anpassning av stadspolitiken.

Ursprungsresurser och marginalutrymmen
Jämförelsen mellan olika åldersgrupper av städer tyder på att städernas ålder är en 
relevant variabel om vi vill förstå kronologiska och strukturella ojämnheter i urba- 
niseringsförloppet. Det är framför allt under två perioder, högmedeltiden och äldre 
vasatiden från 1 570-talet fram till 1620-talet, som stadsgrundningar har tillkommit 
i en demografiskt och ekonomiskt fördelaktig situation. Under båda dessa skeden 
nådde städerna genomsnittliga storleksnivåer som överträffar föregående och efter
följande perioder. Det handlar uppenbarligen om en vitalisering av stadsväsendet 
under nya gynnsammare betingelser. Denna kunde pågå så länge omvärlden gav 
goda förutsättningar. När den allmänna expansionen mattades nåddes till slut även 
städerna. Detta inträffade under senmedeltiden och vid 1600-talets mitt.

Samtidigt kan vi se hur utrymmet för generell stadstillväxt tycks ha krympt från 
medeltid till tidgmodern tid. Det medeltida stadssystem tycks i sig ha varit ett hin
der och en konkurrensfaktor för nya städer. Senare grundade städer, oavsett om de 
grundades under en demografisk och ekonomisk uppgångsperiod eller i en svacka, 
bör alltså ha mött hårdare konkurrens än de tidig- och högmedeltida städerna, som 
hade förmånen att så att säga börja från början. Expansionsfasen under högmedel
tiden gav generellt större städer än äldre vasatidens urbana expansion, trots att båda 
stadsgrundningsskedena ägde rum under en demografisk och ekonomisk uppgång. 
Motsvarande gäller de urbana stagnationsskedena. Senare grundade städer hade en 
tendens att nå utvecklingsmaximum tidigare än de äldre städerna, detta oavsett om 
de grundats under en sekulär uppgång i den ekonomiska och demografiska utveck
lingen, eller om de anlagts under stagnations- och krisskeden.

För att återknyta till kapitelinledningen kan man dra slutsatsen att gynnsamma 
konjunkturer på högmedeltiden och äldre vasatid skapat utrymme för ett uppsving 
av stadstillväxten (ursprungsresurstesen), för att sedan, under senmedeltid och 1600- 
talets senare hälft övergå i en situation då ett avtagande marginalutrymme i det 
omgivande samhället krympte resursutrymmet för nya städer (marginalresurstesen). 
Med facit i hand kan man anta att 1700-talets agrara expansion och 1800-talets 
genomgripande ekonomiska strukturförändringar var de injektioner som behövdes



för art stadssystemet skulle kunna bryta igenom den tidigmoderna ekonomins struk
turella begränsningar. Först mot 1700-talets slut och under 1800-talet skapades på 
nytt betingelser för nygrundningar av städer. Det började med skapandet av tätorts- 
administrativa innovationer som friköpingar och fristäder, för att så småningom leda 
till uppkomsten av nya städer, municipalsamhällen och moderna tätorter/’9 En struk
turgräns hade passerats. Den ”gamla regimen” avlöstes av ”det moderna projektet” på 
tätortsadministrationens och den urbana expansionens område.

Stockholm — en medeltidsstad blir huvudstad

Urban expansion genom nygrundningar innebär en decentralisering av stadssyste- 
met. Urbana resurser sprids geografiskt och koncentreras till lättare kontrollerade 
punkter i landskapet. Det är tveksamt om de tidigmoderna nygrunclningarna hade 
kommit till stånd utan en uttalad vilja hos centralmakten till en decentralisering och 
perifer kontroll. Utan kronans stadsgrundningspolitik är det osäkert om exempelvis 
de norrländska stadsgrundningarna hade blivit verklighet. Det finns idag flera studier 
som tyder på att Norrlands demografiska och ekonomiska utveckling gick in i en 
långvarig stagnation under 1600-talet och 1700-talets förra del.70 De nya städernas 
ekonomiska förutsättningar försämrades därmed.

Parallellt med kronans strävan att decentralisera stadssystemet, och därigenom få 
bättre kontroll över de perifera varuflödena, slog man in på en väg mot ökad centra
lisering. Stadsgrundningspolitiken under 1600-talets förra hälft kompletterades med 
en serie handels- och seglationsordningar som syftade till att dirigera varuström
marna mot främst Stockholm. Det är ett återkommande påstående i litteraturen att 
denna centraliseringspolitik blev till skada för norrlandsstädernas utveckling. Klart 
är att Stockholm gynnades ekonomiskt och demografiskt.

En utvecklingskurva över Stockholm
Om de tidigmoderna nygrunclningarna således kan ses som en decentralisering av 
stadssystemet, kan Stockholms expansion på 1600-talet ses som en centralisering. 
Från 1500-talet och fram till 1700-talet skulle Stockholm utvecklas dramatiskt. 
Expansionen var snabb och genomgripande och den förvandlade staden från en sen
medeltida, medelstor exportstad till rikscentrum. Stockholm blev huvudstad med 
nya funktioner och en ny roll i det svenska riket. Olika beräkningar av befolknings
utvecklingen mellan senmedeltiden och frihetstiden har gjorts. De publicerade siff
rorna divergerar visserligen något, men huvuddragen är tydliga nog. Jag har i annat 
sammanhang försökt rekonstruera stadens befolkningskurva med utgångspunkt i 
dagens forskningsläge.71 Diagram 8:10 baseras på det rekonstruktionsförsöket. Det 
är en sammanställning av publicerade folkmängdsuppgifter från Nils Ahnlunds upp
skattning av stadens storlek på 1460-talet fram till den offentliga statistikens redo
visning på 1800-talet.

Under denna period på 400 år ökade stadens folkmängd tjugofaldigt från storleks
ordningen 5.000 invånare till omkring 100.000. J Denna väldiga expansion gick i



Diagram 8:10 - Stockholms folkmängd, 1460-1810-tal
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etapper. Diagrammet redovisar folkmängdsutvecklingen både i absoluta tal och i 
logaritmisk skala, för att de relative) förändringarna ska framträda klarare. På så sätt 
blir den etappvisa utvecklingen tydligare. Med utvecklingskurvan presenterad på 
detta sätt framgår hur Stockholms tidigmoderna utveckling ganska troget följer den 
utvecklingscykel som framträder vid en analys av städernas aggregerade befolknings
utveckling. Man kan, även när det gäller Stockholm, tala om en lång tidigmodern 
utvecklingscykel, som rör sig från en expansionsfas under 1600-talet och fortsätter 
in i en långvarig stagnation från någon gång strax före sekelskiftet 1 700 nästan ända 
till 1800-talets mitt.

Efter en ganska expansiv etableringsfas från stadens uppkomst vid 1200-talets 
mitt inträdde så småningom en stagnation i stadens utveckling. Under senmedel
tiden och äldre vasatid tyder de kamerala källorna på en starkt fluktuerande men 
långsiktigt stagnerande befolkning. Befolkningstalet under denna turbulenta tid är 
svårbedömt men bör ha legat i storleksintervallet 5-7.000, med kanske upp till 
1 0—1 1.000 under 1 560-talets extrema krigssituation, då nordiska sjuårskriget rasa
de för fullt. Först från 1600-talets början, kanske så sent som 1620-talet, kan man 
med säkerhet konstatera en ny mycket kraftig expansion. Omkring 1630 bör folktalet 
ha ökat till 12-1 5.000 för att bara drygt två decennier senare tangera 35.000. Till
växttakten var extremt hög. Det framgår om vi beräknar den årliga procentuella till



växten. Ökningen mellan ca 1630 och 1650-talen var så hög som ca 4,5 %. Det är 
ingen tvekan om att Stockholm viel den tiden var en av rikets snabbast växande stä
der - kanske den expansivaste överhuvudtaget!

Man kan diskutera när Stockholm blev en modern huvudstad. Slutsatsen blir del
vis beroende av de kriterier vi använder för att inringa huvudstadsbegreppet. Ett 
sådant kriterium kan vara en stads ställning i en nationell hierarki av städer. Tilläm
par vi detta på senmedeltidens Stockholm visar det sig att staden redan då hade bör
jat utveckla drag av nationell metropol. Den var överlägset störst av rikets städer och 
dominerade starkt som ekonomisk centralort för ett mycket stort omland. Ändå är 
det tveksamt om huvudstadsbegreppet är riktigt tillämpbart på 1 500-talets och sen
medeltidens Stockholm. Ett viktig inslag, som ännu saknades, var närvaron av per
manenta riksinstitutioner. Stockholms slott var kanske rikets viktigaste slott i flera 
avseenden, men det var inte säte för en permanent civilförvaltning eller institutio
naliserade politiska riksorgan, som regering, råd och riksdag.

Robert Sandberg har diskuterat detta problem i anslutning till Stockholms expan
sion på 1600-talet. Han betraktar centralforvaltningens närvaro som ett minimikri- 
terium i sin definition av huvudstadsbegreppet, men ansluter också till en bredare 
tolkning där andliga, kulturella, ekonomiska och andra funktioner på riksnivå sam
manstrålar. Med denna vidare definition blir huvudstaden inte bara ett politiskt cent
rum i ett sammanhållet rike utan också en ekonomisk, social och ideologisk fokuse
ringspunkt.7l Huvudstadsfunktioner i den vidare meningen fick Stockholm under 
det stora expansionsskedet på 1600-talet. Under några få decennier i huvudsak från 
1620-talet och framåt förvandlades staden till en rikshuvudstad, med de flesta av de 
funktioner man förknippar med en sådan. Staden blev säte för förvaltning, regering, 
hovrätt, skeppsflotta, artilleri och, allt oftare under seklets lopp, riksdagarna. Den 
stadsekonomiska politiken bidrog kraftigt till att förstärka Stockholms roll som eko
nomiskt rikscentrum.

Stockholms folkökning under 1600-talet varsom intensivast före 1670-talets mitt 
men den fortgick sannolikt till seklets slut och kanske lite längre. På 1690-talet kan 
folkmängden ha nått över 55.000. Mycket talar emellertid för att den verkligt dyna
miska utvecklingen nådde sin kulmen tidigare. Kanske kan en första vändpunkt för
läggas redan till 1650-talet, då utvecklingen tycks ha stått ganska stilla. En ny kraf
tig expansion under de följande decennierna innebar ändå inte att den extremt höga 
tillväxttakten bibehölls. Mellan 1650- och 1690-talen kan den årliga tillväxten 
uppskattas till drygt 1 %

Utvecklingen mot 1600-talets slut gick mot en successivt avtagande tillväxt, och 
vid 1700-talets början, kanske ännu tidigare, slog tillväxten över i stagnation och så 
småningom en märkbar tillbakagång. Som huvudorsak till "krisen" har forskningen 
pekat på pesten 1710—1711 och dennas samverkan med det rådande krigsläget. 
Tiderna var svåra. Stockholms befolkning fick känna på effekterna av utskrivningar, 
olika slags pålagor, inkvarteringar m.m. Den "sista stora pesten” i Nordens historia 
drabbade Stockholm med full kraft. Man har beräknat att minst 22.000 människor 
dog i epidemin.7 1 Åderlåtningen av Stockholms befolkning på kort tid var oerhörd, 
och den kom i ett skede när staden redan hade utvecklingsproblem. Ändå är det



ingen lätt sak att bedöma de långsiktiga effekterna av epidemin. Det är ett välkänt 
faktum inom demografisk och medicinhistorisk forskning att kriser av det här slaget 
tenderar att återhämtas ganska snabbt. Ekonomiska vakanser uppstår som kan fyllas 
på med människor, ofta unga, som annars skulle ha haft svårigheter att etablera sig 
som besLittna näringsutövare. Demografiska kriser har också en tendens att driva 
upp födelsetalet under de närmast följande åren, dels för att hushållen vill kompen
sera förlusten efter avlidna barn, dels för att andelen ensamstående ökat dramatiskt 
och lämnat äktenskapsmarknaden öppen för en ny rörlighet. Sammantaget pekar 
dessa förhållanden mot att pesten kanske inte bör överbetonas som orsak till Stock
holms utvecklingsproblem vid denna tid.75

Det är i det här sammanhanget också nödvändigt att se Stockholms utvecklings
problem i ett rikspolitiskt sammanhang. Stockholms svagare utveckling efter 1670- 
talet hade sannolikt ett samband med rikets större öden. Stormaktstidens expan
sionsfas var i praktiken över och man fick övergå till en försvarskamp, som visserligen 
hade aggressiva inslag, men ändå till sitt väsen var defensiv. Rikets resurser var ut
tömda och den internationella arenan var omgrupperad på ett sätt som gjorde den 
svenska imperiepolitiken till en omöjlighet. De nya maktkonstellationerna blev 
övermäktiga och ledde under det stora nordiska kriget till stormaktens definitiva 
sammanbrott. Detta var en förändring som måste ha påverkat Stockholms utveck
ling. Statens resurser för centralisering till huvudstaden hade dränerats. Stockholm 
drabbades av imperiepolitikens materiella gränser. Staden måste anpassas till nya för
utsättningar, och det var förutsättningar i en mindre skala än tidigare.

Frihetstiden kom med dessa nya förutsättningar men också med en förnyad till
växt. Fram till 1750-talets slut ökade folkmängden i Stockholm mycket raskt. Redan 
1737 redovisas 57000 invånare i staden. Omkring 1770 hade antalet vuxit till ca
70.000. Om vi accepterar den etablerade beräkningen på 45.000 omkring 1720 
innebär denna utveckling en ökning på mer än 50%. Nytillskottet på fyrtio år kan 
ha legat i storleksordningen 25.000 personer. Bara denna ökning överträffar tvåfaldigt 
hela befolkningstalet i rikets näst största stad. Göteborg hade vid seklets mitt kanske 
1 2000 invånare.

Ser man utvecklingen i lite längre tidsperspektiv framstår denna kraftiga expan
sion i första hand som en återhämtning.77’ Gynnsamma ekonomiska konjunkturer, 
kombinerade med en mot manufakturer, handel och finansväsende stimulansinrik- 
tad ekonomisk politik, skapade förutsättningarna för en snabb återuppbyggnad av 
näringslivet. Under frihetstiden ökade dessutom Stockholms betydelse som politiskt 
centrum. Riksdagens nya och kraftigt utvidgade roll skapade ett viktigt resurstill
flöde till staden. Men dessa gynnsamma förhållanden blev begränsade i tiden. I det 
längre tidsperspektivet från 1600-talets slut till 1800-talets mitt ökade Stockholms 
folkmängd inte särskilt mycket. Visserligen kan befolkningsförlusten under 171 il- 
talet ha varit inhämtad redan vid 1730-talets mitt men den fortsatta expansionen 
nådde inte markant över den nivå som uppnåtts redan under 1600-talet. På 1770- 
talet var folkmängden kanske 10—20.000 invånare större än den varit omkring 1700. 
I detta tidsperspektiv blir Stockholms expansion vid 1700-talets mitt mera av åter
hämtning än av egentlig tillväxt.



Under 1 700-talets senare del upphörde den expansiva fasen. Fram till sekelskiftet 
ökade folkmängden med kanske 5.000 invånare. Fluktuationer förekom inom perio
den, men en egentlig kumulativ tillväxt kom inte igång förrän från 1830-talet och 
framåt. Huvudstadens stagnation under 1 700-talets senare del och 1800-talets början 
är ett välkänt fenomen, som också ägnats ett eget ekonomiskt-historiskt forsknings
projekt. Johan Söderberg, Ulf Jonssson och Christer Persson kommer fram till att ett 
samspel av olika, växeiverkande mekanismer, som överdödlighet, ekonomisk stag
nation och vikande arbetsmarknad, tenderade att hämma stadens ekonomiska och de
mografiska utveckling. Stockholms stagnation under den här tiden faller dessutom 
in i ett bredare regionalt sammanhang. Stadens närmaste omland, mälarbäckenets 
godsdom i nerade ekonomi, släpade efter de mer expansiva och bondedominerade 
områdena i västra Sverige. Den övergripande utvecklingen dominerades samtidigt 
av en rural-urban omfördelning. Bondeekonomin hade en dynamisk period till följd 
av en för jordbruket gynnsam utveckling av relativpriserna på livsmedel. Denna ut
veckling innebar en omfördelning av resurser från Stockholm och de stora godsen till 
bondejordbruket och de mindre provinsstäderna.

Stockholm i stadssystemet
För stadssystemet som helhet innebar Stockholms stagnation under 1700-talets sena
re del att huvudstadens dominans avtog något. Men den innebar inte att huvudsta
dens andel reducerades till senmedeltida nivåer. Förändringar i Stockholms andel av 
den totala stadsbefolkningen kan ses som indikationer på de urbaniseringsmekanis
mer som dominerat under olika skeden av den tidigmoderna urbaniseringsprocessen. 
Perioder av stark relativ tillväxt för huvudstaden har varit centraliseringsperioder. 
Tider av svag utveckling i Stockholm har inneburit en motsvarande försvagning av 
rikets ekonomiska och politiska centrum.

En mätning av Stockholms relativa ställning inom stadssystemet ger resultat som 
måste anses klart plausibla, mot bakgrund av våra kunskaper om huvudstadens ut
veckling. 1 tabell 8:12 jämförs Stockholms befolkning med stadsbefolkningen totalt 
i undersökningsområdet. Huvudstadens procentuella andel av den totala stadsbe
folkningen anges, liksom en beräkning av huvudstadens årliga procentuella tillväxt. 
Tillväxten har ställts mot motsvarande värden för den aggregerade tillväxten i resten 
av stadssystemet. Differensen framgår av kolumnen längst till höger.

Som framgår ökade Stockholms befolkningsandel mellan 1610- och 1650-talen 
från 16 till 32 % av städernas totalbefolkning. Staden fördubblade med andra ord sin 
andel av stadsbefolkningen. Andelsökningen fortsatte under följande fyrtioårspe
riod, men i avsevärt långsammare tempo. Strax före sekelskiftet 1700 hade staden 
drygt en tredjedel av den totala stadsbefolkningen. Då nåddes kulmen på denna 
utveckling mot ökad centralisering. Stockholms relativa vinst inom stadssystemet 
inskränker sig i stort till perioden 1610-1650. Före och strax efter denna boom i 
utvecklingen var Stockholms tillväxt inte så avvikande från resten av stadsbefolk
ningens.

Den följande stagnationen, under 1700-talets inledande krisdecennier, innebaren 
andelsminskning. Den "urbana krisen" vid 1700-talets början drabbade huvudstaden



Tabell 8:12 - Stockholms folkmängd, tillväxt och andel av 
städernas befolkning, 1570t-1770t

Period FM FM Sth c/< Tiv Tiv Sth tiv
UÖ Sth av UÖ UÖ Sth avvik UÖ

15 7 Ot 51 8 16
I610t 62 9 15 0.49 0.29 -0.19
1650t 1 17 38 32 1.60 3.67 2.07
1690t 162 57 35 0.82 1,02 0.20
1730t 178 57 32 0,24 0,00 -0.24
1770t 246 69 28 0.81 0.48 -0.33
1810t 296 73 25 0.46 0.14 -0.32

Förkortningar:

FM = folkmängd ( 1000-tal)

Tiv = årlig procentuell tillväxt under föregående period 

Sth = Stockholm

UÖ = undersökningsområdet (exkl Stockholm) 

avvik UÖ = avvikelse från UÖ

UÖ omfattar det svenska riket inklusive Finland och de "skånska" landskapen

Källa:
Lilja 1995b och 1996a.

något hårdare än stadsväsendet i dess helhet. Andelsförlusten blev märkbar även om 
äldre vasatidens lägre nivå aldrig blev aktuell. Stagnationen under 1700-talets senare 
hälft innebar ytterligare förlust av huvudstadens ställning i det urbana systemet. Men 
staden behöll i princip sin starka position från 1600-talets stora expansionsperiod.

Stockholm varen stad som i hög grad präglade den aggregerade urbaniseringspro
cessen. Urbaniseringscykeln påverkades starkt av huvudstadens expansions- och 
stagnationsfaser. Mellan 1610- och 1650-talen nådde staden en "kvalitativt” ny nivå. 
Stadens frammarsch är ett av symptomen på den sociala polarisering som präglade 
1600-talssamhället. I mycket stor utsträckning handlade det om en administrativ 
centralisering av rikets resurser. Men det handlade också om de ekonomiskt och 
finansiellt gynnsamma förutsättningar som skapades genom den svenska stormakts- 
expansionen. Stockholms starka tillväxt ägde rum både inom den offentliga sektorn 
och inom stadens borgerliga, marknadsorienterade sektor.

Förklaringarna till Stockholms stagnation efter omkring 1700 strävar i två olika 
riktningar. Man skulle kunna tala om två olika förklaringsnivåer. A ena sidan har



man i forskningen pekat på historiskt betingade, unika händelser som skapat ett 
tryck på och underminerat möjligheterna till en fortsatt expansion. A den andra finns 
också ansatser till strukturella förklaringar, som snarare betonar underliggande pro
cesser av nästan lagbunden karaktär. Stockholms stagnation framstår då som nödvän
dig och en konsekvens av den tidigare expansionen, snarare än som ett olyckligt utfall 
av historiska tillfälligheter.



Kapitel 9. Urbaniseringens kronologi - 
sammanfattning

Den tidigmoderna urbaniseringen följde en "parabel” från en expansiv fas under sent 
1500-tal och en stor del av 1600-talet till en avmattningsfas från sent l600-tal till 
1800-talets början. Man skulle kunna beskriva detta förlopp som en cyklisk vågrörel
se. I ekonomisk-historisk litteratur skiljs ofta mellan en expansiv A-fas och en stag
nerande B-fas. 1 den svenska urbaniseringen bildas A-fasen av den starkt dynamiska 
utvecklingen på 1600-talet.

En A-fas ...

Sextonhundratalet framstår som en period av kvalitativ urban systemförändring. En 
initial expansion började redan under vasasönerna. Från 1610-talet ökade tillväxten, 
och kulminerade någon gång under 1600-talets senare del, kanske på 1660- eller 
1670-talet. Under senare delen av 1 500-talet och 1600-talet expanderade stadssyste- 
met från 70 till över 100, samtidigt som den aggregerade stadsbefolkningen ökade 
från approximativt 50.000 till ca 165.000. Urbaniseringsnivåns förändringar bekräf
tar i stort denna uppåtgående rörelse.

Ett initialskede, ca 1570-tal till 1610-tal
En expansion av det urbana systemet kan iakttas redan under Johan III:s regent- 
period. På 1580-talet börjar stadsgrundningspolitiken, och de svaga indikationerna 
till trots pekar mycket på att städerna hade en relativt god tillväxt. Men Stockholm 
förefaller ännu inte ha gått in i det avgörande expansionsskedet, och de stora stads- 
grundningskampanjerna skulle komma igång först omkring 1620. Det är vanskligt 
att uttala sig om förändringar i urbaniseringsgraden före 1600-talet, men de bristfäl
liga data som står till förfogande antyder att den kan ha legat någorlunda stilla kring 
4% under senare delen av 1500-talet. Tiden fram till omkring 1620 kan närmast 
beskrivas som ett initialskede av den sekulära uppgångens A-fas.

Ett accellerationsskede, ca 1610-tal till 1650-tal
Det mesta tyder på att urbaniseringen växlade upp i kvalitativ mening efter 1610- 
talet. Urbaniseringsgraden ökade sannolikt från ca 4 till ca 9 % fram till seklets slut, 
kanske på ännu kortare tid. Mycket tyder på att större delen av ökningen ägde rum 
under seklets förra hälft. Mätt med moderna mått var förändringen marginell, men 
betraktad med samtidens ögon blir den substantiell. Data är osäkra men om de stäm
mer är det ett starkt indicium på en kvalitativ förändring av urbaniseringens beting
elser. Vissa strukturella drag i urbaniseringsmonstret stärker ytterligare bilden av 
kvalitativ förändring, en radikal omstrukturering av det urbana systemet.



Anslående är den mycket uttalade polarisering av stadssystemet under 1600- 
talet. Vissa städer växte spektakulärt. Stockholms uppmarsch till egentlig rikshu- 
vudstad ägde således rum på 1600-talet då huvudstadens befolkning växte från 
under 10.000 till över 50.000. Huvudstadens dynamiska expansion tycks framför 
allt ha varit koncentrerad till perioden ca 1620—1650. Stadens andel av den totala 
stadsbefolkningen ökade från ca 15 till 35%. Redan under 1500-talet var Stock
holm den klart största staden i det svenska riket, men från 1600-talets mitt sak
nades överhuvudtaget konkurrens. Stockholm var då den ohotade kungen bland 
svenska städer. Stockholms förvandling till huvudstad skapade ett "monocentriskt” 
stadssystem, som var tidstypiskt för fursteabsolutismens tidevarv. Andrarangsstä- 
derna nådde knappt över 4.000 invånare när huvudstaden hade 10 gånger så många. 
Stockholms snabba expansion ska sättas i samband med den svenska centralmaktens 
både yttre och inte maktexpansion på 1600-talet. Detta är den svenska stormakts
tiden, och kungamakten styrde, centraliserade och kontrollerade resurser på ett sätt 
som tidigare inte varit möjligt.

Ungefär samtidigt med Stockholms expansion grundades en mängd nya städer. 
Denna omdiskuterade stadsgrundningsvåg är i huvudsak begränsad till några kam
panjer mellan ca 1580 och början av 1650-talet, med koncentrationer kring åren 
1620, 1640 och I65O. Antalet städer ökade med ca två tredjedelar, för att efter 1650- 
talet i stort sett förbli stabilt. Studerar man 1 500- och 1600-talets stadsgrundningar 
på en mycket låg, ”idiografisk" nivå framstår de som i stor utsträckning styrda av 
historiska tillfälligheter. Statsorganisation och byråkrati var för outvecklade för en 
kontinuerlig stadspolitik i egentlig mening. Intresset för städernas utveckling kon
kurrerade med andra projekt och resultatet blev en till synes slumpmässig och gans
ka ryckig stadsgrundningspolitik, koncentrerad till några större kampanjer och styrd 
av den härskande monarkens, furstens eller kungliga rådgivares tillfälliga behov och 
intressen. Särskilt tydligt är detta under 1620-talets senare del och större delen av 
1630-talet. Det var under denna period som stormaktspolitiken förde in Sverige i 
trettioåriga kriget. Rikets resurser kom att i allt högre grad inriktas på de utrikespo
litiska och statsorganisatoriska frågorna. Staclsgrundningarna ställdes på undantag 
till förmån för angelägnare uppgifter. Det är också värt att notera det nära sambandet 
mellan 1600-talets stadsgrundningar och de många andra genomgripande forvalt
ningsreformer som genomdrevs under samma historiska skede.

Parallellt med nygrundningarna försiggick andra inte mindre betydelsefulla om
struktureringar av stadsväsendet. En faktor av betydelse var periodens territoriella 
förändringar. De tidigare danska städerna svarade för ett viktigt urbant befolknings- 
tillskott. Över tjugo städer och ca 1 7.000 stadsinvånare tillfördes det svenska rikets 
stadssystem på detta sätt.

Den kraftiga ökningen av antalet städer under 1600-talet innebar en absolut till
växt av rikets urbana befolkning. Ökningen berodde inte enbart på de många nya stä
derna. Staclsgrundningarna, Stockholms expansion och städerna i erövrade områden 
representerar tre stora inflöden i rikets urbana system, och samtidigt lika många 
delorsaker till den urbana expansionen. Men en tungt vägande faktor var också till
växten i de befintliga medeltidsstäderna.



Även andra strukturförändringar bidrog till en omgestaltning av l6ö()-talets ur
bana system. Det fanns uppenbarligen ett samband mellan städernas storlek, ålder 
och tillväxt. Genomgående tycks de mindre städerna ha haft relativt goda utveck
lingsmöjligheter. De små städerna hade ofta högre tillväxt än större städer, detta för
utsatt att utvecklingsbetingelserna var sådana att de överhuvudtaget fick fotfäste och 
kunde komma igång. Städer högre upp i stadshierarkin tycks ha varit känsligare för 
storskaliga förändringar. Svängningarna i urbaniseringscykeln blev där mer markera
de. På 1600-talet innebar detta en polarisering av stadstillväxten med en kraftig 
folkökning i Stockholm och påtaglig tillväxt underifrån i stadssystemet genom ny
tillkomna städer.

När det gällde sambandet mellan städernas ålder och deras tillväxt kunde vi se en 
successivt avtagande expansionstrend som bekräftade tesen om avtagande marginal- 
resureser för senare tillkomna städer. Samtidigt fanns också ett samband mellan stä
dernas grundningsperiod och de samtida allmänna konjunkturerna, vilket bekräftade 
tesen om sambandet mellan ursprungsresurser och städernas tillväxtpotential. Städer 
anlagda under demografiska och ekonomiska expansionsfaser visade bättre utveck
lingsmöjligheter än städer tillkomna i nedgångsperioder. I 1600-talets urbanisering 
innebar detta att de nytillkomna städer som anlagts under äldre vasatid klarade sig 
bättre än de som tillkom vid 1600-talets mitt, samt, i det större kronologiska per
spektivet, att medeltida städer klarade sig bättre än tidigmoderna.

Ett avmattningsskede, ca 1680-tal till 1690-tal
Efter det intensivaste expansionsskedet tycks en viss avmattning ha trätt in. Den 
aggregerade befolkningsökningen i städerna dämpades relativt sett. Det är också 
möjligt, fast osäkert, att urbaniseringsgraden nu ökade långsammare än tidigare. Även 
Stockholms spektakulära tillväxt övergick i en mer ”normal” befolkningökning. 
Tecken på avmattning i huvudstadens expansion kan skönjas redan vid seklets mitt. 
Senare delen av 1600-talet var uppenbarligen ett avmattningskede.

Den urbana befolkningsutvecklingen uppvisar slående likheter med stadsgrund- 
ningarnas kronologi. Det övergripande utvecklingsförloppet är detsamma. Ett ex- 
pansionsskede fram till 1600-talets senare del, följt av en avtagande tillväxt och stag
nation, hade sin direkta motsvarighet i stadsgrundningarnas fördelning i tiden. 
Stadsgrunclningsepoken upphörde under i stort sett samma skede som man kan iakt
ta att den urbana befolkningstillväxten börjar visa tecken att sakta av. Samtidigt kan 
man iaktta hur expansionen tycks närma sig ett ”urbaniseringstak” under 1600- 
talets lopp. Efter en kraftig initialtillväxt sjönk expansionskraften påtagligt i 1600- 
talets små, nygrundade städer. 1640- och 1650-talens nya städer blev aldrig lika folk
rika och expansiva som de tidigare grundade. Regeln, med sina spektakulära undantag, 
tycks ha varit: ju yngre nygrundningar desto tidigare expansionstak. Tvärtom tving
as kronan från 1600-talets mitt att lägga ned vissa misslyckade nya städer. Kanske är 
det realistiskt räkna med att de ekonomiska och demografiska förutsättningarna för 
en fortsatt stadsgrundningspolitik hade försvunnit redan omkring seklets mitt.



... och en B-fas

Urbaniseringsförloppet på 1700-talet kan beskrivas som mer balanserat än 1 600- 
talets. Det är möjligt att se detta skede av svensk urbanisering som en B-fas, en utplå
ning av en tidigmodern urbaniseringscykel. Under 1700-talet grundades endast ett 
fatal nya städer, de flesta mot århundradets slut. Stockholm gick in i en långvarig 
stagnationsperiod som skulle vara fram till 1800-talets mitt. Urbansieringsgraden 
förblev relativt stabil under 1700-talet. Hela mönstret för urban tillväxt visar tecken 
på att vara genererat underifrån genom agrar expansion. Genomgripande urbanise
ringseffekter skulle återkomma först med industrisamhällets genombrott.

Urban kris, ca 1690-tal till ca 1720
Den entydiga bilden av en cyklisk uppgångsfas under ett förlängt l6()0-tal och en 
avmattningsfas under ett förlängt 1700-tal (en A och en B-fas), störs av den urbana 
utvecklingen under 1700-talets första hälft. Mellan 1 600-talets expansion och 1700- 
talets balanserade urbanisering låg en dynamisk period av kris och ny expansion. 
Dessa kraftiga svängningar innebar ett förlopp som inte entydigt låter sig pressas in 
i föreställningen om en stagnationsfas. Krisen är förenlig med den generella bilden av 
en tidigmodern cykel, eftersom den kan ses som en fördröjd variant av den omdebat
terade ”sextonhundratalskrisen”, men det är svårare att förlika expansionen mellan 
1720- och 1740-talen med en föreställning om stagnation.

Under 1700-talets tidigare del genomgick det svenska stadssystemet vad man 
kan kalla en "urban kris". Den aggregerade stadsbefolkningen ser ut att ha stagnerat 
i sin tillväxtprocess, eller rent av kanske gått tillbaka något. Stockholm drabbades 
särskilt hårt, men regressionen slog med varierande styrka mot större delen av det 
urbana nätverket. Indikationerna tyder på att kanske en fjärdedel av alla städer i un
dersökningsområdet hade negativ tillväxt mellan 1690- och 1730-talen. Under krisen 
kan urbaniseringsnivån ha gått tillbaka något, dock utan att ”deurbaniseringen” 
blev större än någon enstaka procent.

Sannolikt fanns det flera orsaker till denna stagnation. Sammanbrottet för det 
svenska stormaktsexperimentet i kombination med ogynnsamma internationella 
ekonomiska trender samverkade med hungersnöd, epidemier och militärt tryck. Det 
är också möjligt att mer grundläggande orsakssammanhang kan ligga bakom. Det är 
tänkbart att det politiska expansionsskedet under 1 500-talets senare och 1600-talets 
förra hälft skapade en del av de resurser som möjliggjorde stadsgrundningspolitiken. 
Den expansiva stormaktspolitiken kan ha varit en nödvändig förutsättning för 
grundandet av städer i den omfattning som faktiskt skedde. Mot den bakgrunden är 
det rimligt att se brytningsskedet mellan en expansiv resursskapancle stormaktspoli- 
tik och en defensiv resursbevarande strategi som den kritiska punkt då städer inte 
längre kunde grundas och inte upplevdes som nödvändiga. En viktig orsak till trend
brottet kan således vara den överansträngning av rikets resurser som blev stormakts- 
politikens negativa resultat. De storskaliga territoriella erövringarnas tid var förbi. 
Från kronans sida fick man från omkring 1660 i praktiken inrikta sig på försvar av 
tidigare landvinningar.



Återhämtning, ca i 720 till 1750-tal
Inte förrän med frihetstidens inträde tycks tillväxtbetingelserna på nytt ha förbätt
rats. Under 1720-talet vände recessionen till en expansion. Den kraftiga tillväxten 
mellan 1720- och 40-talen hade karakteristika som för tankarna tillbaka till 1600- 
talet, med huvudstadsexpansion och viss höjning av urbaniseringsgraden. Särskilt 
Stockholm var expansivt, och lyckades på några få decennier återhämta de tidigare 
befolkningsförlusterna. Urbaniseringsgradens höjning var mer en tendens än en reell 
förändring. Den starkt expansiva tendens och den genomgripande omstrukturering 
av stadssystemet som kännetecknat 1 600-talet hade ingen motsvarighet under denna 
kortare expansionsfas. Det är rimligt att tala om den frihetstida expansionen som en 
återhämtningsfas efter den "urbana krisen” vid 1700-talets början, och att det rör sig 
om ett återhämtning inom ramen för en långsiktig stagnation. Kanske kan förloppet 
på 1720- till 40-talen jämföras med en boom-liknande efterkrigskonjunktur.

Halvseklet före 1700-talets mitt var således präglat av "kris” och ”återhämtning”. 
Snarare än att låta denna störning jäva den övergripande cykliska modellen har jag 
betraktat den starka dynamiken under detta skede som en produkt av de speciella 
politiska, sociala och ekonomiska förhållanden som skapades med den svenska stor
maktens sammanbrott. Den allmäneuropeiska ”1600-talskrisen” nådde Sverige sent, 
men fördjupades av nationens politiska överansträngning. I ett längre tidsperspektiv, 
menar jag därför att det tidiga 1700-talets dynamik kan ses som en krisfylld anpass
ning till nya mer begränsade strukturella förhållanden. Perioden från 1690-talet till 
1700-talets mitt bildar början till utplaningsfasen.

Balanserad stadstillväxt, ca 1750-tal till 1830-tal
Inget av dynam iken under 1700-talets förra del blev bestående. Den sekulära stagna
tionen i urbaniseringscykeln framstår som helt klar efter ca 1750. Stagnations- och 
nivelleringstendenser, som börjat visa sig redan mot 1600-talets slut, återkom och 
signalerade då slutet på en gammal era och början av en ny. Då inleddes den långa 
period av urban-rural balans, som skulle bestå under närmare hundra år. Under sena
re 1700-talet och det tidiga 1800-talet låg stadstillväxten ungefär i nivå med den 
nationella befolkningsökningen, vilket innebar en stabil urbaniseringsgrad på en 
nivå runt 9%. Relationen mellan den ”stagnerande metropolen” Stockholm och 
stadshierarkins lägre nivåer förändrades än en gång, men nu till fördel för mindre och 
medelstora städer. Sjuttonhundratalets senare del ger en bild av mer balanserad 
utveckling, med en tendens till stadstillväxt ”underifrån”.

Konjunkturer eller faser

Inledningsvis ställdes en cyklisk konjunkturmodell formulerad av två amerikanska 
urbanhistoriker, Paul M. Hohenberg och Lynn Hollen Lees, mot en fasmodell av de 
brittiske stadsgeografen Harold Carter. Frågan är i vilken mån konjunktur- eller fas
modellen passar bäst som beskrivning av den svenska tidigmoderna urbaniseringens 
kronologi.



Den svenska urbaniseringen under de ca 250 åren från 1570-talet till 1810-talet 
svarar, så vitt jag kan bedöma, någorlunda väl mot Hohenberg/Lees konjunkturmo
dell. Det är möjligt att se Sverige urbaniseringsförlopp i en cykel från en ”rural” A-fas, 
där staclstillväxten genererats ur en strukturell demografisk och ekonomisk expan
sion, till en "urban" B-fas präglad av inledande överhettning och kris följd av lång
siktig stagnation. Carters fasmodell tycks passa bättre för att förklara stadsväsendets 
uppkomst under det kritiska skedet 1 1 50—1350 och den dynamiska moderna urba
niseringen från 1800-talets senare hälft. I det förra fallet var svensk samhällsutveck
ling starkt influerad av externa impulser, främst från det feodala samhällssystem som 
då befann sig i en spridningsfas från det frankiska och germanska kärnområdet i 
västra och centrala Europa. I det andra fallet nådde industrialismens samhälle våra 
breddgrader.

Men frågan är om fasmodellen kan ge ett förklarande bidrag även till urbanise- 
ringsförloppet mellan dessa två brytningsskeden. Det ska i så fall gälla 1600-talets 
förra del, då stadssystemet omstrukturerades på ett sätt som möjligen kan beskrivas 
med uttrycket "genetisk fas”. Flera strukturella förändringar ägde rum under detta 
skede, av vilka inte minst urbaniseringsgradens höjning är värd att notera.

En ny faktor tycks här ha spelat en viktig roll som drivkraft. Staten, som sam
hällsorganisation, fick under denna tid en sådan organisatorisk styrka att den för
mådde både styra urbana rersurser till rikets centrum och initiera nya städer i rikets 
periferi, detta samtidigt som den expanderade territoriellt och därmed också inför
livade nya städer i det svenska det urbana systemet. Det är kanske framför allt i det 
kortperiodiska och lokala perspektivet man bör söka de omedelbara effekterna av 
historiska makthavares uttalade och dolda syften. Men centralmaktens uttalade syf
ten har uppenbarligen spelat en roll även för den långsiktiga utvecklingen av stadssys
temet. Den politiska centraliseringen av resurser gav kronan verktyg för en genom
gripande förändring av den urbana strukturen.

Intrycket av politiska konjunkturers inflytanden får dock inte dölja det faktum 
att stadsgrundningspolitiken har haft strukturella grundvalar. Inget talar för att 
exempelvis grundningar av städer kunde komma i fråga, eller bli framgångsrika, om 
demografiska och ekonomiska betingelser saknats. I själva verket tenderar stads- 
grundningarnas oregelbundna kronologi att dölja en underliggande, strukturellt 
betingad kontinuitet i händelseförloppet. Vill man se decennierna mellan ca 1610 
och 1 650 som en "genetisk fas” kan således statens styrande hand föras fram som den 
avgörande "externa" impulsen. Staten trädde in för att organsiera och stimulera till
växt i ett stadssystem, som dock redan hade goda betingelser i kraft av en pågående 
ekonomisk och demografisk expansion.



DEL II. URBANISERINGENS GEOGRAFI

Kapitel 10.Teoretiska utgångspunkter

Ett stadssystem sammanbinder och skapar kontakter. Det bildar ett nätverk för flö
den av idéer, varor, kapital och människor. Samtidigt störs det, modifieras och för
ändras av yttre faktorer, och det hämmas av sina inre låsningar. I denna andra huvud
avdelning behandlas "urbaniseringens geografi” och dess samband med kronologin. 
Även i denna avdelning analyseras en makrosocial aspekt, men där rummet i stället 
för tiden står i centrum. Geografin, naturens och kulturens, bildar både förutsätt
ningar och ramverk för urbaniseringsprocessen, men man kan också ställa sig frågan 
hur viktig geografin är för struktureringen och förändringen av urbana system. Kan 
geografin förklara?

Geografin som förklaring

Det är inte ovanligt i den stadshistoriska litteraturen att man hänvisar till en orts 
geografiska läge för att förklara dess framgångar och bakslag. Ibland har denna fak
tor nära nog status av allmän lag.1 Ett fördelaktigt läge bildar en nödvändig förut
sättning för ett samhälles utveckling. I vissa avseenden är det rimligt att peka ut 
geografiska faktorer som viktiga och ibland kanske avgörande för en enskild stads 
öden. En hamn kan bli uppgrundad och fördärva förutsättningarna för sjöfart. 
Landhöjningen kan vara den yttersta orsaken. Att förlora en hamn är att förlora en 
stadsfrämjande resurs.“

Geografin är inte bara hindrande. Den tillhandahåller resurser. En råvara eller 
energikälla kan, genom marknadsförändringar, tekniska genombrott eller av andra 
orsaker, bli exploaterbar. Den drar till sig urbana resurser och genererar urban till
växt. Städerna dras till ett geografiskt område på grund av dess tillgångar. Flera av 
våra tidigmoderna städer har profiterat på närheten till bergsbruk,1 kvarnströmmar, 
goda fiskebestånd, skogstillgångar etc. På detta och andra sätt kan man peka ut geo
grafin som en oberoende variabel. Den drar till sig eller stöter ifrån sig städer och 
urbana resurser. Den skapar möjligheter och reser hinder. Men det handlar då aldrig 
om en passiv relation mellan miljö och mänskliga aktiviteter. Geografin är inte själv
förklarande. Den är inte en styrande och manipulerande kraft. Den är vald av aktiva 
och medvetna människor.

Geografin är inte helleren entydigt definierad förutsättning. Den ändras i sig, med 
naturprocessernas fortgående. Den ändrar också sin potential. Samhällets utveckling 
omskapar människans förmåga att handskas med naturen. Den sociala geografin blir 
i allt högre grad artificiell. Det är motiverat att hålla isär naturens geografi från kul
turens. Naturgeografin förändras långsamt, kulturgeografin kan ibland omgestaltas 
snabbt och radikalt. De geografiska processerna bakom den urbana utvecklingen blir



styrda av tidsstrukturer på olika nivåer. Vi har här en parallellitet med tidsdimensio
nerna i urbaniseringens kronologi. Vissa förändringar i stadsgeografin kan tillskrivas 
naturprocessernas mycket långvariga influenser. Andra hänger samman med ”lång- 
vågiga" omfördelningar i det ekonomiska systemet. På aktörsnivån kommer maktens 
strateger och ekonomer in som grundare, flyttare och nedläggare av enskilda städer, 
som storskaliga investerare och som politiska regissörer med stadspolitiken som 
instrument och städerna som arbetsmaterial.

Fyra faktorer är särskilt intressanta när det gäller samspelet mellan de rambe
tingelser som dras upp av naturgeografin och förändringsprocesserna i det urbana 
systemet. Bebyggelse- och folkspridningen i landskapet är starkt präglad av de naturgeo
grafiska förutsättningarna. Naturen formar bebyggelsen efter de rikedomar den 
lämnar ifrån sig. Städer är beroende av närhet till människor och sociala aktiviteter. 
Denna närhet är den egentliga grunden till att ett ”centralortssystem” kan växa 
fram. Den andra faktorn är den ekonomiska utvecklingsnivån, som skiftar mellan 
olika regioner och skapar en geografiskt varieradförmögenhetsbild. Vissa regioner är rika 
andra fattiga. Specialisering och arbetsdelning växer fram som en följd av samspelet 
mellan marknader och naturresurser. En näringsgeografi uppstår som ännu en för
utsättning i samspelet mellan naturen och städerna. En tredje faktor är den tekno
logiska utvecklingsnivån. Det tidigmoderna samhället var ett samhälle som gick till 
fots, red eller åkte kärra till lands. Til! sjöss rodde man eller lät sig drivas fram av 
vinden. Denna primitiva transportteknologi är en determinant som inte bör glöm
mas bort när vi diskuterar städernas fördelning i landskapet. Den bildar förutsätt
ningen för en förindustriell infrastruktur vars noder utgjordes av städer och ”halv- 
urbaniserade” orter. Städernas inbördes avstånd och storlek styrdes av de flöden som 
tilläts av infrastrukturens teknologi. Slutligen framstår det politiska rummet som en 
betydelsefull bestämmande faktor bakom städernas spridning i landskapet. Städer 
var inte bara ekonomiska enheter. De var i lika hög grad kontrollpunkter i tjänst 
hos en centraliserad kungamakt. Och maktens kontrollsystem hade, och har, en 
högst påtaglig geografisk dimension. Man kontrollerar territorier! Städer fick tjäna 
som utgångspunkter för denna kontroll, och i tider av hot och omvälvningar kunde 
detta få stora konsekvenser. De omfattande gränsförskjutningarna under 1600- och 
1700-talen är bara ett exempel. Kontrollen var också mer vardaglig. Den ingick i 
centralmaktens ständiga försök att styra varuflöden - att behärska och exploatera 
handelns passager.

Dessa fyra faktorer bör ses som just ”rambetingelser". De drar upp gränser och 
öppnar möjligheter för städers utveckling. De tre första av dem skapar stabila struk
turer. I sin närhet till vardagslivets materiella villkor utgör de grundbetingelser som 
står för kontinuitet snarare än förändring. Den fjärde kan vara starkt dynamisk, men 
i ett stabilt rike kan även denna bilda en av kontinuitetens grunder. Jag återkommer 
till dessa ”stabilitetens strukturer”, men först några ord om urbana lokaliserings
faktorer.



Faktorer bakom städers lokalisering

Jag har ovan försökt visa hur forskningen förutsatt att det finns en inneboende ten
dens till balans i "urbana system”. Sådana implikationer ligger ofta bakom olika 
lokaliseringsteorier. Det urbana systemets geografiska dimension kan analyseras i 
termer av balans och oregelbundenhet. I stor utsträckning är det geografer som har 
sysselsatt sig med denna problematik. Städers lägen, storlek och avstånd har länge 
hört till stad sgeografins huvuddomäner. Redan tidigt konstaterades geografiska 
regelbundenheter och systematiska samband i urbaniseringsprocessen. Kring dessa 
iakttagelser utvecklades teorier och modeller som inte sällan tog sig formaliserade, 
matematiska uttryck.1

Det mest kända försöket att teoretiskt granska städers lokaliseringsmönster är den 
tyske geografen Walter Christallers centralortsteori. Centralortsteorin i dess ur
sprungliga form och senare modfieringar utgår från centralitetsaspekten vid förkla
ringar av tätorters fördelning i rummet. Den behandlar ekonomiska mekanismer 
bakom uppkomsten av integration i stadssystem och framväxt av regionala undersys
tem. Jag kommer nedan att kort presentera centralortsteorin. Men först vill jag rikta 
sökljuset mot lokaliseringsfaktorer som tenderade att bryta igenom centralitetsfak- 
torn som princip för städernas fördelning i rummet.

Geografen James H Johnson har gjort en klassificering av de viktigaste urbana 
lokaliseringsfaktorernad Han sammanfattar de dominerande lokaliseringsfaktorerna 
för större städer i fyra ”bastaktorer”. Han talar om "centralorters” behov av åtkom
lighet i förhållande till de människor som utnyttjar deras tjänster. Spridningen av stä
der är i detta fall styrd av befolkningens spridning i stort. Kanske kan även resurs
fördelningen införas som en styrande faktor. Den viktiga faktorn är hur som helst 
centralitet i förhållande till en större mängd konsumenter. Man kan kalla detta ett 
konsumtionsstyrt lokaliseringsmönster, dvs centralortsteorins grundpostulat.

Johnsons andra lokaliseringsfaktor är förekomsten och spridningen av transport
leder och omlastningsplatser. Centrala transportådror och strategiska brytpunkter i 
samhällets infrastruktur har ofta ett starkt inflytande på stadssamhällens spridning. 
Johnson nämner stora kuststäder som ett exempel på denna typ av lokalisering. 
Dessa bildar en fokuseringspunkt för övergången från land- till vattentransporter. 
Historiskt sett har denna typ av städer ofta blivit ett embryo till stora dominerande 
metropoler. Eftersom den här typen av lokaliseringsfaktorer är knutna till själva 
infrastrukturen och dess flexibilitet kan man tala om ett transportstyrt lokaliserings
mönster.

Den tredje faktorn hos Johnson är naturresursernas spridning. Vissa städers eko
nomiska funktioner är direkt beroende av närheten till råvaror eller energikällor. 
Enligt Johnson kan detta ge ett sammangyttrat lokaliseringsmönster med gruppe
ringar av städer med likartade ekonomiska funktioner. Exempel som nämns är de 
engelska textilstäderna i Lancashire och Yorkshire och deras beroende av närheten 
till kolfälten. Den avgörande faktorn i detta sammanhang är produktionen och när
heten till produktionsfaktorerna energi och råvaror. I det här fallet kan man alltså 
tala om ett produktionsstyrt lokaliseringsmönster.



En tjärcle faktor kan närmast karakteriseras som en restpost i Johnsons schema. 
Han menar att det ofta finns "ett mått mänskligt godtycke, hugskott osv. i den urbana 
lokaliseringen”. Att denna faktor sällan behandlas i geografiska analyser hänger, 
enligt Johnson, samman med att den är svår att empiriskt påvisa. "Slumpmässiga 
beslut fattade av individer" förefaller visserligen inte sällan ligga bakom "den detal
jerade lokaliseringen av ett urbant samhälle” men ofta är det ursprungliga beslutet 
för alltid begravt i historiens mörker och kan därför inte dras fram som bevis på orsa
ken bakom en lokalisering.7

Denna ”basfaktor” bör kunna behandlas på ett annat sätt än som ett utslag 
av slump eller mänskligt godtycke. Djupast sett förefaller den handla om de situa- 
tionella betingelserna bakom enskilda historiska stadsgrundningar. Johnson är 
exempelvis noga med att skilja mellan orsakerna bakom det ursprungliga grund- 
ningsbeslutet och de faktorer som skapar ett stadssamhälles senare utveckling. En 
initialorsak behöver inte vara giltig för en stads hela historiska utveckling. Det är i 
själva verket mindre troligt att så är fallet. Vad det handlar om är den ofta påvisade 
tendensen till geografisk kontinuitet i spridningen av städer. Vid en viss utveck
lingsnivå har stadssystemet nått en sådan utvecklingsgrad att det inte lätt låter sig 
omgestaltas utan svåröverstigliga sociala och ekonomiska kostnader. De existerande 
städerna kan kompletteras med nya eller vandra upp och ner i städernas storleks- 
hierarki men systemet blir sällan helt omkastat. Flertalet stadssystem torde på detta 
sätt ha ett svagare eller starkare inslag av traditionsstyrda lokaliseringsmönster.

En annan faktor värd att notera bakom Johnsons fjärde punkt är att han växlar 
generaliseringsnivå. Från lokaliseringen av städer i grupp förändras resonemanget till 
att handla om enskilda stadsgrundningsbeslut. Det är givet att lokala lokaliserings
faktorer kan vara Her och mer komplexa än de aggregat som framträder som styrande 
faktorer på högre nivåer. I detta fall blir problemet avhängigt av på vilken nivå man 
föredrar att lägga analysen. Sedan är det en annan fråga om ”slump” eller ”godtycke” 
verkligen spelar någon avgörande roll ens på den lokala nivån. På den punkten är jag 
skeptisk. Förekomsten av särskilda markegendomsförhållanden, naturhinder eller 
historiska tillfälligheter bildar ramar för lokaliseringsbeslut. De bör inte uppfattas 
som slumpfaktorer i egentlig mening. I grunden handlar det i stället om en nedflytt- 
ning av förklaringsnivån från en struktur- till en aktörsnivå. Man kan i detta sam
manhang tala om ett aktörsstyrt lokaliseringsmönster.

Centralitet som lokaliseringsfaktor

Det är svårt att föreställa sig stadssystem som är helt oberoende av centraliteten som 
lokaliseringsfaktor, även om sådana faktorer som energi- och råvarutillgång, tradi
tioner och historiska tillfälligheter pekar på lokaliseringsmönster som kan vara 
resultatet av situationer där centralitetsbehovet överskuggats av andra behov. En 
grundläggande fråga, när det gäller centralitetsfaktorn och dess teori, centralorts- 
teorin, är graden av regelbundenhet i urbana system. Liksom den s.k. rang/storlek
regeln baserar sig den ursprungliga centralortsteorin på föreställningen om en inne-



boende strävan mot balans som uttryck för en rationalitetsvinst i kostnads- och 
energitermer.

Centralortsteori i korthet
Christallers centralortsteori är en modell för moderna centralorters spridning i rum
met.s Christaller menade att ett system av centralorter under idealiska förhållanden 
formades till en trappstegshierarki, i vilken orter på en och samma nivå var ungefär 
lika stora och befann sig på ungefär samma geografiska avstånd från varandra och 
från orter på andra nivåer i hierarkin. Christaller utvecklade matematiska formler 
som han ansåg svarade mot olika typer av centralortshierarkier. Han menade sig 
också ha gjort empiriska iakttagelser som styrkte teorin.v

I princip är centralortsteorin en teori om lokaliseringen i rummet av ekonomiska 
funktioner som är beroende av ett centralt läge i förhållande till samhällets spridning 
av människor och förmögenhet. Teorin handlar om det geografiska sambandet mel
lan utbud av varor och tjänster och efterfrågan på samma varor och tjänster. Den vill 
förklara lokaliseringen av ekonomiska funktioner genom hänvisning till kundernas 
lokalisering. Den avgörande faktorn är med andra ord närheten mellan produktions- 
stället och kunderna. Man kan säga att centralortsteorin är starkt orienterad mot sam
hällsekonomins distributiva sektor. Den kan inte framgångsrikt förklara lokaliserings
monster som har andra orsaker, t.ex. bakgrunden till spridningen av olika slags 
specialfunktioner.

När städerna dras in i bilden har detta att göra med att centrala funktioner, eller 
centralortsfunktioner som de också kallas, idag och historiskt oftast är lokaliserade 
till städer. Centralortsfunktionernas geografiska räckvidd och centralitet blir med 
andra ord de faktorer som avgör städernas storlek och lokalisering. Centrala begrepp 
i sammanhanget är "tröskelpopulationen” av potentiella kunder och ”räckvidden” hos 
en "funktion”.10 Tröskelpopulationen representerar den minsta möjliga befolkning 
som är nödvändig för att en nyttighet ska kunna bära sina produktionskostnader. 
Tröskelpopulationen definierar med andra ord det minsta geografiska område som en 
central funktion måste ha till sitt förfogande givet en viss befolkningstäthet. Räck
vidden däremot definierar funktionens maximala areal. Den talar om var den geo
grafiska gränsen går för en varas eller tjänsts avsättningsmöjligheter. Bortom denna 
gräns har transportkostnaderna höjt priset till en nivå som eliminerar efterfrågan. En 
stad som ska tillhandahålla en central funktion måste med andra ord ha ett omland 
som är minst så stort som bestäms av tröskelpopulationens storlek och högst så stort 
som funktionens räckvidd. Inom detta område kan staden tillgodose de behov som 
är knutna till funktionen, och den kan framgångsrikt konkurrera med andra orter 
med samma funktion.11

Sammansättningen av stadsfunktioner med olika räckvidd bestämmer städernas 
position i hierarkin av städer. I gränsområden mellan stadsfunktionernas räckvidd 
finns en zon där ett befintligt system av städer inte kan tillgodose efterfrågan fram
gångsrikt i konkurrens med andra städer. Här uppstår ett utbudsvakuum som even
tuellt kan bilda en nisch för ytterligare en stad. Eftersom den nya staden hamnar i 
gränsområdet mellan befintliga stadsomland kan den inte konkurrera inom samma



ekonomiska sektorer. Den måste inrikta sig på ekonomiska funktioner som inte nås 
framgångsrikt av de äldre grannstäderna. Den nya staden får därför färre centrala 
funktioner, och den kommer att hamna ett steg lägre i centralortshierarkin.

Växelspelet mellan funktionernas antal och räckvidd ska i princip skapa en 
regelbunden hierarkisk struktur där städerna högre upp i hierarkin har samtliga 
funktioner med kortare räckvidd som städer lägre i hierarkin, men därutöver också 
funktioner med högre specialiseringsgrad och större avsättningsområden. Ett geo
grafiskt ordnat system av städer uppkommer där antalet och räckvidden hos de cen
trala funktionerna bestämmer stadens storlek, läge och avstånd till andra städer. I ett 
christallerskt centralortssystem uppstår klasser av städer som ekonomiskt opererar 
på olika nivåer. Ju högre i hierarkin en stad ligger desto fler funktioner har den och 
desto högre specialiseringsgrad kan de grundläggande funktionerna uppvisa. Christ
aller rangordnade städerna i flera sådana klasser från nationshuvudstäder ner till 
marknadsorter.

Under ideala förhållanden förutsäger teorin någon typ av regelbundet centralorts
system, men mönstret kan variera beroende på om lokaliseringen är styrd av mark- 
nadsprinciper, trafiksystem eller administrativa strukturer. Förutsättningen är att 
befolkning och förmögenhet är jämnt utspridd i rummet.1“ Ojämn fördelning av de 
samhälleliga resurserna eller rumsligt varierande transportteknologier, naturhinder 
etc. bryter naturligtvis ner regelbundenheten i systemet. Att detta är vad som sker i 
verkligheten är ur teoretisk synpunkt mindre intressant. Christallers teori avser att 
analysera centralitetsfaktorns inflytande på ortslokaliseringen. Det analytiska värdet 
med teorin ligger i att den utgör ett idealfall som kan bilda en referenspunkt för 
empiriska studier. Man kanske kan säga att teorin formulerar en grundhypotes som 
kan prövas empiriskt mot verkliga urbana system. Hypotesen kan formuleras på föl
jande sätt: i regelbundet hierarkiska urbana system är centraliteten den avgörande 
lokaliseringsfaktorn. Avvikelser från regelbundenheten måste förklaras på annat sätt. 
Centralortsteorin, formulerad på detta sätt, anknyter till det mest grundläggande i 
urbaniseringen som en social förändringsprocess. Den uttrycker på det rumsliga pla
net samma rationaliseringstendens som jag tidigare försökt ge en tidsdimension.1 ’

Några teoretiska konsekvenser
Harold Carter refererar John Marshall när han drar ut sju olika konsekvenser av 
Christallers teori. Flera av dessa punkter känns igen från de Vries systemkriterier.14

1. Ömsesidigt rumsligt beroende mellan centra i systemet.
2. Funktionell helhet.
3. Stratifiering av centra i diskret separerade nivåer.
4. Orter lägre i hierarkin är geografiskt lokaliserade mellan högre placerade orter.
5. Varje nivå definieras av komplex av funktioner bestämda av deras tröskelvärden.
6. Minst tre nivåer.
7. Numeriskt pyramidal ordning.

Carter ifrågasätter visserligen om punkt fyra alltid måste förutsättas, men i övrigt 
accepterar han Marshalls tolkning av teorin. I den här avdelningen kommer jag att



iöl ja upp och systematiskt undersöka främst två av utsagorna. De kan sammanfattas 
Linder begreppen hierarkisering och regionbildning. Hierarkisering innebär att grann
städer inte får vara av samma storleksordning och att städer av samma storleksord
ning måste vara geografiskt separerade av städer på lägre hierarkiska nivåer. Detta 
påstående är detsamma som den av Carter iirågasatta förutsättningen i punkt fyra. 
Jag tror emellertid att den kan användas i det här sammanhanget. Carters invändning 
har karaktären av ad hoc-anpassning till verkliga specialfall. I själva verket menar 
jag att punkt fyra formulerar en av centralortsteorins grundläggande förutsättning
ar och samtidigt också en av dem som med enkla medel kan prövas empiriskt.

Regionbildning är också ett villkor som kan utläsas ur teorin, vilket antyds av såväl 
punkterna ett och två som punkt fyra hos Marshall. Högre orter i hierarkin bildar 
centralpunkter för ekonomiska regioner. Om man följer centralortsteorins förutsägel
ser blir den geografiska spridningen av stadssystemets andrarangsorter ett tecken på 
förekomsten av en urban regionbildning. Ett renodlat centralortsteoretiskt sprid- 
ningsmönster ger en geografiskt utspridd fördelning av andrarangsstäder. Städer på 
lägre nivåer ska i princip vara lokaliserade mellan städer av högre rang. 1 ett central
ortsteoretiskt perspektiv skapas på detta sätt urbana regioner orienterade mot ett 
regionalt centrum. Varje region har som regel endast en huvudort. Det är ovanligt, 
och oftast tillfälligt, med två huvudorter inom samma område. Sådana situationer 
kan förklaras med att regionen befinner sig i ett transformativt skede.15 De regionala 
huvudorterna bör i princip återfinnas bland andrarangsstäderna i den nationella ur
bana hierarkin. Gränserna mellan regionerna markeras av städer på närmast lägre 
nivå, dvs trecljerangsstäderna.

Centralortsteorins postulat kan ibland framstå som schematiska när de vägs mot 
den iakttagbara historiska verkligheten. I realiteten blir centralortsmönster aldrig så 
regelbundna som förutsägs av teorin. Andra lokaliseringsfaktorer än centralitet 
bidrar också till att forma verkliga stadssystem, men de lokaliseringsmonster som 
teorin implicerar kan, i modifierade varianter, ofta iakttas även i verkligheten.

Urbana regioner

Urbanisering och regionalisering
Det finns emellertid ansatser till teoretiska modeller som kan förklara aspekter av 
urbaniseringens geografi utan att centraliteten betraktas som normalfall och andra 
mönster som avvikelser. Utgångspunkten för en sådan resonemang är att urbana spe
cialfunktioner, till skillnad från centralortsfunkttonerna, är styrda av andra lokaliserings
faktorer än närheten till kunderna. Denna typ av argument inriktar sig på främst 
sambandet mellan stadstillväxt inom och ekonomisk specialisering av hela regioner. 
Råvamtillgång, kraftkällor och andra naturgivna resurser har en tendens att dra till 
sig vissa typer av ekonomiska aktiviteter. På så sätt uppstår ekonomiska zoner som 
utvecklas delvis på egna villkor och självständigt i förhållande till det totala urbana 
systemet. Man har med utgångspunkt härifrån börjat tala om regionala nätverk av 
urbana orter. Sådana nätverk formar en i viss utsträckning sluten enhet, ett delsys



tem, som i grunden är beroende av specialfunktionernas roll i det totala systemet, 
inte av städernas ställning i ett centralortsmönster. Men när ett sådant delsystem 
etableras skapas samtidigt en regional integrering som syftar till en så långt driven 
effektivisering av den regionala ekonomin som möjligt. Centralitetsfaktorn s.a.s 
återerövrar terräng fast på en lägre geografisk nivå.

Hohenberg-Lees tankar om protoindustrialiseringens regionala effekter är en bra 
illustration till den här typen av urban regionteori. Protoindustrialiseringen, säger 
man, "blomstrade bäst inte som stad eller land utan som ett kompletterande system 
med både rurala och urbana orter involverade med de olika elementen i en regional 
urban hierarki’’.16 Här fanns alltid ett regionalt växelspel mellan storskaliga entre
prenörer å ena sidan och arbetare och småproducenter å den andra, men ett växelspel 
som ytterst styrdes av den export-orienterade produktionen, och denna var under den 
”protoindustriella” eran i stor utsträckning en rural företeelse. I detta ekonomiska 
system uppstod oundvikligen integreringsbehov som hade städerna som förutsätt
ning och lokaliseringpunkter. Informationsflöden, bytesrelationer, kreditflöden och 
ekonomiska beslut var hela tiden stadens sfär. Städerna samspelade med regionen och 
deras utveckling blev på så sätt kopplad till det regionala. De Vries för fram liknan
de tankegångar och han gör det i besläktade ordalag. Det är inte staden som indus
trialiseras eller landsbygden som utvecklas, säger han. ”Rather it is a society, usually 
best viewed in a regional context, that is developing via the mobilization of its 
resources by individuals with access to an urban system.” Stadens funktion i den eko
nomiska tillväxtprocessen kan bara förstås i ett bredare regionalt sammanhang.17

Teorin om ojämn urbanutveckling
Urbaniseringens geografi i den här utformningen anknyter till den teori om ojämn 
urbanutveckling som introducerats i svensk forskning av Lars Nilsson.18 Teorin om 
ojämn urbanutveckling syftar bland annat till att förklara regionala särutvecklingar 
i urbana system. Den utgår från att näringslivet utvecklas branschvis ojämnt. Vissa 
branscher kan vara expansiva och starkt tillväxtgenererande samtidigt som andra 
har en svag utveckling och inte förmår skapa ekonomisk och demografisk expansion 
i samma takt. Till detta är kopplad föreställningen att olika sektorer av näringslivet 
och olika branscher har speciella regionala tyngdpunkter, vilket gör att sektors
eller branschutvecklingen får regionala ekonomiska och demografiska effekter. På 
urbaniseringens område blir konsekvensen geografiskt ojämn urban utveckling. 
Teorin om ojämn urbanutveckling anknyter också till ett systeminternt orsakssam
manhang. Den centrala tankegången innebär att ekonomiskt och urbant expansiva 
regioner bygger upp en politisk och socio-ekonomisk infrastruktur, som är avsedd 
att stimulera och effektivisera systemet i dess expansionsskede. När villkoren för 
tillväxt ändras, exempelvis genom att regionens basnäring eller stapelprodukt för
lorar en väsentlig del av sin tidigare marknad, får denna infrastruktur en hämman
de inverkan på den ekonomiska effektiviteten. Området förmår inte omställa sig i 
den takt som är nödvändig för att konkurrenskraften ska kunna upprätthållas. Insti
tutionella utvecklingsstimulanser har förvandlats till stela och svårpåverkade ut
vecklingsfonder.



I grunden handlar teorin om lokala och regionala delsystems förmåga till ekono
misk anpassning under föränderliga förhållanden. Den innebär en ned flyttning av för- 
klaringsnivån till en lägre systemnivå än vad som är lallet när det gäller centralorts- 
teorin. Samtidigt innebär den också en förskjutning av förklaringsnivån från en 
utpräglat strukturell nivå mot en mer aktörsinriktad. Det teoretiska komplementet 
med utvecklingsbarriärer handlar i stor utsträckning om de ledande ekonomiska 
aktörernas förmåga och vilja till omställning. Att teorin inte tar steget fullt ut mot 
en ren aktörsteori hänger samman med dess starka anknytning till de övergripande 
ekonomiska sammanhangen. De strukturella barriärerna är för dominerande för att 
lämna verkligt handlingsutrymme åt individuella aktörer.

Stadssystem och ”genetiska” faser
Teorin om ojämn urbanutveckling kopplar med andra ord städerna till en regions 
resurser och utveckling. Inom ett urbant system betyder det att de regionalt förank
rade städerna knyts samman med regionens ekonomiska specialisering. Städer med 
specialfunktioner, exempelvis knutna till en viss typ av råvara, kan därför väntas ha 
en utveckling som samstämmer med regionens i dess helhet men samtidigt represen
terar en särutveckling i förhållande till det urbana systemet i stort. I princip innebär 
detta att den övergripande systemkontinuiteten försvagas. Utvecklingsincitamenten 
är inte främst en följd av det totala systemets strävan mot balans och största möjliga 
interna effektivitet. Regioner i stark ekonomisk utveckling kan tippa över den eko
nomiska tyngdpunkten i den ena eller andra geografiska riktningen. Följden blir att 
tillväxt och stagnationszoner uppkommer inom systemets ramar.

Återigen ser vi en synkron motsvarighet till urbaniseringens diakrona förlopp. 
Teorin om ojämn urbanutveckling kan sammanställas med Carters teori om genetis
ka urbaniseringsfaser. I båda fallen betonas diskontinuitet och systemexterna utveck- 
lingsincitament. En regional särutveckling har sin kanske viktigaste orsak i just det 
Carter kallat ”större exogena interpolationer”. Carter kopplar dessa ”interpolationer” 
till speciella ekonomiska aktiviteter, specialfunktioner.19 Denna typ av specialfunk
tioner är starkt beroende av regionala resurser. På så vis kan större efterfrågeföränd- 
ringar på exportmarknaden likaväl skapa geografiska tyngdpunktsförskjutningar som 
”genetiska språng” i utvecklingen.



Kapitel I I. Metodologiska utgångspunkter

Problemställning

Förra huvudavdelningen behandlade den starka dynamiken i det tidigmoderna 
svenska stadssystemet. Den tidigmoderna urbaniseringscykeln genomgick faser av 
expansion och genomgripande omstrukturering. Vilka geografiska överbestämning
ar fick expansionen och omgestaltningen av det urbana systemet-' Hur samvarierade 
urbaniseringsprocessens tidsdimension med dess rumsdimension? Jag kommer i 
första hand att ta upp och analysera följande empiriska problem: Hur fördelade sig i 
landskapet städer av olika storleks- och tillväxtordning? Vilka mönster för nationell 
urban integration framträder? Kan man urskilja näringsgeografiska eller geopolitis
ka regioner som sammanhängande stagnations- eller expansionszoner?

En viktig aspekt i sammanhanget är relationen mellan centrum och periferi. Det är 
känt i tidigare forskning att statsmaktens politik gentemot städerna var präglad av 
vissa självmotsägande drag. En uttalad strävan att stärka rikets huvudstad och de ex- 
portorienterade kuststäderna gick hand i hand med den stora stadsgrundningsperio- 
den, som ju i huvudsak var ett försök att skapa en urban ekonomi i rikets perifera 
områden. Man kan i litteraturen möta uppfattningen att centraliseringssträvandena 
tog överhanden över försöken till decentralisering. Statsmakterna lyckades skapa en 
magnifik huvudstad av Stockholm men inte ett blomstrande stadsväsende efter kon
tinentala förebilder.20 Stämmer detta? Expanderade 1600-talets Stockholm på andra 
städers bekostnad eller genererade huvudstadens utveckling i stället multiplikatoref
fekter ut i de mer perifera delarna av systemet?

Intressant är också samspelet mellan geografisk expansion och förtätning, dvs. det urba
na systemets spridning. Den starka dynamiken i den svenska urbaniseringsprocessen 
på 1600-talet var nära sammankopplad med en ekonomisk och politisk penetrering 
av rikets periferi. När och hur började urbaniseringen på allvar influera och organisera 
social och ekonomisk utveckling i rikets ytterregioner? Hur såg utvecklingsförlop
pen ut? Hur strukturerades den perifera stadsgeografin? Alternativet till expansion 
var en förtätning av stadssystemet. I ofullständigt urbaniserade områden fanns det 
utrymme för fler staclsbildningar. Denna process kunde emellertid inte drivas hur 
långt som helst. Städerna var beroende av sina försörjningsomland. Någonstans fanns 
en nedre gräns för stadstätheten. Kan man urskilja en ”optimal”, dvs maximalt effek
tiv, stadstäthet? Vilka områden var ”färdigurbaniserade” redan före den tidigmoderna 
perioden? Vilka redan urbaniserade områden fick ytterligare städer, och hur påverkade 
detta den befintliga stadshierarkin?

Jag kommer också att gå in på regionaliseringen och dess samband med urbanise
ringsprocessen, där ett av huvudproblemen är förekomsten av regionala delsystem 
inom det nationella stadssystemet. I centrum ställs frågan om centralitetsfaktorns roll 
som organiserande princip och graden av urban integrerering på nationell nivå. Kan 
man urskilja ett sammanhållet centralortssystem bakom den svenska urbana geo-



grafin? Jag kommer också att ägna särskild uppmärksamhet åt tendenser till ojämn 
nrbanutveckling och de faktorer som låg bakom denna variant av urban regionalise
ring.

Metod

Analysen i den häravdelningen följer kronologin hos databasens mätpunkter. Förden 
empiriska analysen kommer jag att använda mig av tre olika verktyg: kartor, hierarki
diagram och rang/storlek-kurvor. Syftet är att fånga långsiktiga trender genom en 
granskning av stadssystemets geografiska struktur vid, samt de förändringar som ägt 
rum mellan, de olika mätpunkterna.

Kartor
Studien baseras på två typer av standardkartor som ska vara jämförbara över tiden. 
Kartorna visar respektive strukturer och förändringar, men har även kompletterats 
med statistiska uppgifter för att underlätta jämförelser med avdelningen om urbanise
ringens kronologi. Storlekskartorna baserar sig på en standardklassificering av städer
na efter deras storleksordning. De olika klasserna är valda för att passa de normala 
storleksordningarna i tidigmoderna svenska städer. De infällda diagrammen redovisar 
städernas fördelning på de olika storleksklasserna. Redovisningsmetoden innebär att 
den gradvisa tillväxten av stadssystemet illustreras genom en jämförelse mellan olika 
mätpunkter av förändringarna i antalet städer i olika storleksgrupper.

Tillväxtkartornas stadssymboler visar stadstillväxtens geografiska fördelning. De 
enskilda städerna har klassificerats i förhållande till den aktuella mätperiodens normal
tillväxt. Tillväxtkartorna är således inte inbördes direkt jämförbara, eftersom cent- 
ralmått och kvartilgränser varierar mellan olika mätpunkter. Metoden har valts för 
att mätperiodens förändringstendenser ska bli tydligare. För tidsjämförelsens skull 
har den absoluta nivån på periodens tillväxt redovisats i kartornas infällda diagram.

Kartorna baserar sig på uppgifter om individuella städer. Då kvalitén på de under
liggande basuppgifterna varierar kraftigt mellan olika tidpunkter och olika regioner, 
har jag ansett det motiverat att ge viss information om denna osäkerhetsfaktor. 
Skrafferingarna i diagram och stadssymboler ger en uppfattning om basuppgifternas 
kvalitet. Det system för kvalitetsklassificering av basdata, som utarbetats i min tidiga
re publicerade databas har utnyttjats i kartredovisningarna.’1

Hierarkidiagram
Fiierarkidiagrammen har konstruerats för att ge en mer detaljerad och åskådlig bild 
av stadshierarkins uppbyggnad vid tre av de olika mätpunkterna. Diagrammen visar 
de olika storleksnivåerna i stadshierarkin med utgångspunkt i den hierarkiska ”trap
pan” från städer av högre ordning ned till städer av lägre ordning. Diagrammens för
greningar nedåt avser att spegla hur stadshierarkin strukturerar sig regionalt från 
systemets andrarangsorter ned till städerna av lägsta ordningen. I diagrammet har 
sammanbinclningslinjer mellan städer på olika nivåer dragits för att tydligare antyda



den hierarkiska och regionala strukturen. Jag har valt att presentera mätpunkterna 
på I6l0- I69O- och 1810-talen för att fånga in situationen vid A- och B-fasernas 
inledning och slut. De mellanliggande mätpunkterna får en tillräcklig belysning 
genom kartorna och rang/storlek-diagrammen.

Rang/storlek-kurvor
Utöver kartor och hierarkidiagram kommer rang/storlek-kurvor att utnyttjas för att 
illustrera stadssystemets övergripande kvantitativa förändringar och grad av inte
gration. Stadssystemets rang/storlek-fördelningar visas i en diagramsvit som jämför 
fördelningarna vid två närliggande mätpunkter.22

Hur ska kurvorna läsas och tolkas? Läsningen av kurvorna är relativt enkel, tolk
ningen kan vara svårare. En kurvförflyttning längs x-axeln innebär att antalet städer 
har ökat, medan en kurvförHyttning längs y-axeln motsvaras av en ökning av stads
folkmängden. Kurvans form och lutning ger en illustration till folkmängdens fördel
ning i stadssystemet, men innebörden av kurvans utseende kan bara bli en tolknings
fråga.

Datakvalitén är även hären faktorsom måste räknas in i sammanhanget. Storleks
angivelserna baserar sig, som ju redan framhållits vid flera tillfällen, på indirekta 
uppskattningar. Generellt sett påverkas kurvornas höjdplacering längs y-axeln av den 
medelhushållskoefficient som valts för uppskattningarna, men även uppgifter rörande 
enskilda städer blir osäkra. Det finns en risk för att redovisningen av de högsta rang
positionerna kan vara felaktig, särskilt då vid periodens början. Min bedömning är 
emellertid att denna felkälla inte på ett avgörande sätt påverkar diagrammens cent
rala information om relationen mellan den största staden, andrarangsstäderna och 
städer längre ned i hierarkin.

Tolkningar som rör strukturen i det urbana systemet påverkas av denna osäker
hetsfaktor, men vissa allmänna drag bör kunna avläsas utan stor risk för feltolkning
ar på grund av datafel. Förändringar i kurvlutningen kan således tolkas som föränd
ringar i systemets integrationsgrad, där ett närmande till rang/storlek-regelns 
förutsägelse innebär en växande grad av inre konkurrens och integration. Starka av
vikelser från denna fördelning kan å andra sidan tolkas som svag eller skev integration. 
Förändringar i kurvans form kan tolkas som resultat av obalanserad stadstillväxt 
eller förändringar i stadssystemets geografiska omfattning.

Städers rang och storlek

Carter och ordningarna i en stadshierarki
Rang/storlek-kurvor är etablerade men också kritiserade instrument för empirisk 
analys av urbana system. De har förtjänsten att ge en översiktlig, statistiskt mätbar 
och komparativt jämförbar ögonblicksbild. Olika urbana system kan ställas mot var
andra liksom ett och samma system vid skilda tidpunkter. Den vetenskapliga tradi-



tionen inom clenna speciella gren av stadsgeografin har utvecklat en terminologi och 
modeller som kan tjäna som referenser vid studiet av konkreta stadssystem. Jag 
kommer här att utgå från några sådana för att ge en relief till det svenska stadssyste- 
mets strukturella förändringar under perioden.

Städernas tendens att ordna sig i en regelbundet fallande rang/storlek-kurva är en 
tidig stadsgeografisk iakttagelse som sedermera stimulerat till åtskilligt teoretise- 
rande. Den har även blivit föremål för matematisk formalisering. Grundtanken är att 
den största staden i ett "urbant system”, enligt den s.k. rang/storlekregeln, borde vara 
dubbelt så stor som den näst största, tre gånger så stor som den tredje största, fyra 
gånger så stor som den fjärde staden i rangordningen etc. Presenterad grafiskt i ett 
dubbellogaritmiskt diagram bliren sådan rang/storlekkurva en rät, fallande linje.”' I 
sin bok om den historiskt inriktade stadsgeografin utvecklar Harold Carter dessa 
tankegångar närmare.Där talar han om fem alternativa modeller för rang/storlek
fördelningen av ett stadssystem. De begrepp han valt är följande:

a) Separation (separation)
b) Primatstadsförhållande/monocentrism (primacy)
c) Hierarki (hierarchy)
d) Kontinuitet (continuum)
e) Oordning (disarray, disorder)

De fyra första av modellerna, menar Carter, kan i allmänna termer tolkas som suc
cessiva stadier i utvecklingen av ett stadssystem. Han vill se dem som delar av en 
utvecklingsteori.

Det historiskt tidigaste stadiet kännetecknas av separation av geografiskt isolerade 
städer. Utvecklingsnivån i samhället har ännu inte nått en nivå då den geografiska 
rörligheten kan skapa kontinuerliga och systematiska förbindelser mellan olika re
gioner. Samhället kännetecknas av en konvex rang!storlek-kurva. De största städerna är 
mindre än regeln förutsäger, vilket beror på bristande systemintegrering inom ett 
givet område. Städerna utvecklas oberoende av varandra utan inbördes konkurrens. 
Egentligen är konvexitet ett tecken på att ett system ännu inte hunnit utvecklas inom 
ett givet område.25

Ur ett separerat och ointegrerat tillstånd utvecklas ett rnonocentriskt system, eller ett 
primatstadsförhå Ilande. Det är präglat av att en mycket stor stad dominerar över alla 
andra. Rang!storlekkurvan blir konkav. Den största staden är överdimensionerad i för
hållande till den näst största och övriga städer i hierarkin. Konkavitet är ofta resulta
tet av stark maktkoncentration av den typ som präglade många av den europeiska 
absolutismens nationalstater. Polarisering av stadssystemet och oproportionerlig till
växt av huvudstäder är utvecklingsclrag som gärna tas fram när man diskuterar 1 500- 
och 1600-talens europeiska urbanisering. Orsaken ligger dels i den koncentration av 
resurser som följer med den territoriella integreringen av ett rike, dels i de absolutis
tiska härskarnas strävan att hålla tillbaka provinsiella rivaler till huvudstaden.

Urbana hierarkier uppträder tidigt i urbaniseringsprocessens historia. Studerar 
man tillräckligt stora geografiska områden framträder hierarkiska strukturer, om än 
mycket flacka sådana, redan i ekonomiskt ointegrerade eller löst integrerade samhäl



len. Det har att göra med variationer i lokala och regionala förhål landen, framför allt 
växlingar i produktivitet och ekonomiskt produktionsöverskott. Även ett monocen- 
triskt system arolta oregelbundet hierarkiskt, men systemintegrationen behöver där
för inte vara så väl utvecklad.

När Carter talar om ett hierarkiskt stadssystem menar han en regelbunden storleks- 
hierarki av den typ som postuleras i centralortsteorin. Hierarkin är trappstegsformad 
och i sin renaste form är stadsstorleken etappvis avtagande och antalet städer etapp
vis ökande från den ena nivån till den andra. Ett hierarkiskt stadssystem förutsätter 
kontinuerlig interaktion och konkurrens mellan städerna i en aktiv utbytesekonomi 
med stor inre rörlighet. Carter menar att en hierarki av det här slaget växer fram som 
en följd av inre utvecklingstendenser i nationalstater. Ökande rörlighet skapar förut
sättningar för utvecklingen av regionala centra på tillgängligt avstånd. Konsekven
sen blir att provinsstäderna ordnar sig i hierarkiska nivåer under huvudstaden.

Nästa fas i utvecklingen utplånar den trappstegsformacle hierarkin och skapar ett 
kontinuerligt system. Rang/storlek-kurvan blir linjär. Den följer i sin rätlinjighet i stort 
sett regelns förutsägelse. Linearitet antas innebära en hög grad av systemintegrering 
och inbördes ortskonkurrens. Enligt Carter är ett kontinuerligt system en följd av att 
ett vidare spektrum av stadsgenererande ekonomiska funktioner har utvecklats. 
Många av funktionerna är inte direkt relaterade till städernas omedelbara omland 
utan har större influensområden, och transportsystemens förbättringar gör det möjligt 
med ökad specialisering inom stadssystemet. Följden blir interaktion och ett växande 
inbördes beroende inom systemet av städer. Carter talar sammanfattande om växande 
komplexitet och växande slumpmässighet.

Den femte modellen, ett helt oordnat system, har lämnats utanför Carters fas-teori 
över stadssystemets utveckling. Oordning uppträder under förhållanden av fullstän
dig slumpmässighet. Man har lånat begreppet entropi från termodynamiken för att 
karakterisera ett system utan skönjbar ordning i städernas lokalisering och storlek. 
Ett oordnat system kan enligt Carter uppstå efter en lång tids utveckling, känne
tecknad av flera på varandra följande faser under vilka olika utvecklingsfaktorer 
dominerar skeendet. Däremot menar han att entropi-begreppet inte är särskilt frukt
bart använt på den här typen av stadssystem. Men trots sin allmänna skepsis mot 
entropi-begreppet anser Carter att det kan användas som beskrivning av ett systern i inre 
balans, dvs motsvarande en rang-storlekfördelning enligt rang-storlekregeln. Han 
talar också om slutfasen i sin utvecklingsteori som ett stadium i vilket entropin är 
maximerad.

Lepetit, deVries, historien och modellerna
Den franske stadshistorikern Bernard Lepetit har betonat rang/storlek-fördelningars 
beroende av historiska och kulturella förhållanden. Han ställer sig skeptisk till geo
grafers och ekonomers försök att använda rang/storlek-regeln som en allmän lag, som 
ska kunna förklara urbana system inom ramen för en sammanhängande teori. Lepetit 
menar i stället att antropologers och historikers forskningar kring empiriskt konsta
terade rang/storlek-fördelningar är mer användbara för empirisk analys. Ett antal 
standardfördelningar, eller modeller, kan fastställas och användas för komparativa



syften. Lepetit urskiljer fyra sådana fördelningar. Tre av dem känns igen från Carter. 
Rang/storlek-regeln är en av dem. En annan är en konvex fördelning, som uppkom
mer när de högst rankade städerna är av inbördes jämförbar storlek och underdimen- 
sionerade i förhållande till lägre rankade städer. En konkav fördelning motsvarar ett 
utvecklat primatstadsförhållande. En konkav-konvex fördelning diskuteras däremot 
inte av Carter. Den innebär ett primatstadsförhållande i hierarkins topp och en kon
vex fördelning längre ned i hierarkin.2<'

Figur 11:1 - Modeller av vanliga rang/storlek-förändringar

Convex rank size 
q = 1

Concave rank size 
q < 1

Concave-Convex rank size 
Q > 1



Kritiken mot rang/storlek-mätningar har ibland varit hård och inträngande. 
Hohenberg/Lees menar exempelvis att olika typer av rang/storlek-mönster inte behö
ver vara kopplade till särskilda sociala system, som en del teoretiker inom området 
antagit. De påpekar bland annat att moderna högindustriella samhällssystem kan 
uppvisa fördelningar som avviker mer eller mindre starkt från rang/storlek-regelns 
förutsägelser. I själva verket, hävdar de, har modern nationalism på 1900-talet ten
derat att motverka utvecklingen mot ett "idealt" integrerat system. "Rank-size dis
tributions", konkluderar de, "are poor indicators of systemic links among towns, at 
least in modern Europe.”2

Jan de Vries, som själv systematiskt utnyttjar rang/storlek-kurvor, är medveten 
om kritiken. Han riktar sina invändningar mot föregångare som betraktat rang/stor
lek-regeln, eller den lognormala fördelningen, som det ideala typfallet och avvikel
ser som tecken på oordning. Teoretiskt har den lognormala fördelningen ansetts vara 
en produkt av "lagen om den proportionella effekten", vilken förutsäger att stads- 
tillväxt är proportionell mot stadsstorleken. Ett annat ord för denna situation i ett 
urbant system är entropimaximering. De Vries invänder häremot att nationella 
rang/storlek-fördelningar som regel inte är lognormala.

Den kanske mest diskuterade avvikelsen i moderna system är primatstadsförhål- 
landet, där den största staden är avsevärt större än rang/storlek-regeln skulle förut
sätta. Detta föranleder de Vries att ifrågasätta rang/storlek-regelns fruktbarhet när 
det gäller äldre stadssystem. Följde förindustriella system "lagen om proportionell 
effekt", dvs kan systemets utveckling förklaras som ett resultat av en mängd slump
mässiga faktorer? Eller inverkade i stället systematiska faktorer, och vilka var i så fall 
dessa?28

Åtskilliga faktorer påverkar städernas fördelning efter rang och storlek. En 
rang/storlek-kurva kan därför aldrig bli annat än ett sätt att empiriskt analysera större 
tendenser i ett stadssystem, dvs. en metod. I den mån kurvan strävar mot något som 
liknar regeln kan det vara berättigat att tala om en ökande urban integrering, men 
alternativa mönster behöver inte innebära en lägre integreringsgrad. Ett primat- 
stadsförhållande kan exempelvis innebära att primatstaden har centraliserat de urba
na resurserna på bekostnad av städer längre ned i systemet. Även detta innebär en 
integrering, men en ojämnt balanserad sådan. Den geren konkav rang/storlek-kurva. 
Om denna centralisering ägt rum på andrarangsstädernas bekostnad uppstår en kon
kav-konvex fördelning.

Smith och graden av mognad
Den amerikanska socialantropologen Carol Smith har påverkat diskussionen om 
rang/storlek-fördelningar genom sina försök till systematisering inom området. Hon 
skiljer mellan mogna och omogna urbana system, och vänder sig mot en utbredd 
uppfattning, som hävdar att primatstadsförhållanden enbart skulle vara känneteck
nande för omogna system. Carol Smith menar att man kan urskilja fyra typer av 
rang/storlek-fördelningar: omogna system med eller utan primatstad respektive 
mogna system med eller utan primatstad.29 En mängd empiriska iakttagelser visar, 
menar hon, att omogna system bland annat kan vara produkter av ofullständig urban



system-integrering. Den kan i sin tur antingen häröra från en felaktig geografisk 
avgränsning av systemet eller vara resultatet av ett svagt utvecklat kommersiellt 
utbyte mellan städer, låg produktivitet i jordbruket, eller en outvecklad urban 
arbetsmarknad.1" Ett moget urbant system närmar sig rang/storlek-regelns förutsägelser. 
Förklaringar till en sådan fördelning kan läggas på olika generaliseringsnivåer och 
konsekvent härmed uppvisa olika styrka i förhållande till verkligheten. Lagen om 
proportionell tillväxt, eller den ”allometriska tillväxtmodellen” som den också kallas, 
kan, menar Smith, i viss utsträckning förklara att ett regelbundet, entropimaximerat 
rang/storlek-förhållande inte förändras. Den kan det därför att den är en statistisk 
truism som bara förutsäger att många tillväxtfaktorer i samverkan leder till balanserad 
tillväxt. Blotta mängden av faktorer tenderar att eliminera systematiska avvikelser. 
Den ger däremot ingen förklaring av systemets framväxt och eventuella förändringar. 
De flesta iakttagelser av verkliga urbana system tyder emellertid på att förändring, 
dvs systematiskt avvikande tendenser, varit regel snarare än undantag, vilket drar en 
skugga av tvivelaktighet över den allometriska modellens användbarhet i samman
hanget. Olika ekonomiska teorier kan lika bra förklara balanserad tillväxt, och en 
distribution nära rang/storlek-regeln förklaras fortfarande bäst av centralortsteorin, 
menar Smith.11

Carol Smith formulerar själv en modell som sammanför olika ekonomiska teorier i 
en process som kan förklara framväxten av och stabilitet i mogna urbana system. Hon 
identifierar fem stadier i en sådan process, från en ursprunglig konkurrens om och 
decentralisering av stadsfunktioner, via centralisering till de ekonomiskt konkur
renskraftiga orterna, till en stabilisering av hierarkin genom investeringar i varaktigt 
kapital och självförstärkande komparativa fördelar i kampen om arbetskraften. Mo
dellen är anpassad till en mogen kapitalistisk ekonomi och förutsätter, menar Smith, 
att den urbana ekonomin är konkurrensinriktad, kommersiellt utvecklad, växande, 
utnyttjar fri arbetskraft och så småningom uppnår balans. Dessa förutsättningar är 
inte orimliga mot bakgrund av empiriska iakttagelser, som tyder på att närmanden 
till rang/storlek-regelns förutsägelser nästan uteslutande återfunnits i moderna kapi
talistiska ekonomier.1“ Skillnaden mellan mogna och omogna system visar sig i gra
den av avvikelse från rang/storlek-regeln. Den kan inte kopplas samman med före
komsten eller frånvaron av ett primatstadsförhållande, eftersom sådana konstaterats 
såväl i utvecklade som i outvecklade ekonomier. Orsakerna till primatstadsförhållan- 
den måste sökas på ett annat plan. Carol Smith anknyter här till vad hon kallar infra- 
strukturella primatförhållanden (”infrastructural primacy”), i vilka administrativa 
strukturer och staten spelar betydelsefulla roller som urbaniseringsfaktorer.11 Ut
vecklingen mot ett moget, kapitalistiskt system skulle, enligt Smiths teori, resultera 
i ett entropiorienterat mönster i de fall det leds och domineras av kommersiella 
intressen. I de fall staten är den ledande faktorn blir resultatet ett primatstadsförhål
lande i toppen på en entropiorienteracl rang/storlek-fördelning. Slutsatsen blir såle
des att primatstadsförhållanden inte är exklusivt bundna till förkapitalistiska eller 
transitionella ekonomier, utan i stället en produkt av historiska förhållanden, där 
sambandet mellan ekonomin och staten är starkt.’4

Smith konkluderar att det historiskt framför allt är omogna urbana system som



kontrasterar mot entropiorienterade, mogna system. Den avgörande kontrasten lig
ger inte i motsatsen mellan primatstadssystem och system utan dominerande städer. 
Allmänt sett kan man urskilja en historisk utveckling från omogna till mogna för
delningsmönster, som samvarierar med framväxten av kapitalistiska produktionsför
hållanden och en fri arbetsmarknad. Men denna utveckling tilldelar inte de största 
städerna en funktionellt given roll i systemet. En eller ett par överdimensionerade 
städer är förenligt med olika fördelningsmönster längre ned i hierarkin. Gjorda iakt
tagelser tyder snarast på, menar hon, att primatstadsförhållanden i kapitalistiska eko
nomier haft infrastrukturella primatförhållanden som föregångare i den förkapitalis
tiska ekonomin. ”

Tröskeln till det ”urbana”
Den diskussion som har försiggått inom detta forskningsfält har dominerats av iakt
tagelser i rang/storlek-fördelningars högre och mellannivåer. Intresset för hierarkins 
bottennivåer har varit svalare och inte avsatt samma systematiserade tankegångar. 
Men även i detta fall finns ansatser till teoretiska resonemang, och dessa har då hand
lat om den antagna nivå som skiljer "urbana” från "agrara” ortstyper. Rang/storlek
fördelningar som utgått från historiska och juridiska definitioner av städer har ofta 
visat en hastigt fallande kurva i hierarkins botten. De lägst rankade städerna har visat 
sig vara mindre än väntat. En mer eller mindre väldefinierad brytpunkt har konsta
terats, där kurvlutningen dramatiskt blir brantare. Detta har tolkats som en urban 
tröskelnivå. Juridiskt definierade städer under denna nivå antas inte vara större än 
andra, agrara eller "protourbana”, ortstyper.’6

Det är en tolkning som i och för sig kan vara rimlig förutsatt att man har klart för 
sig godtyckligheten i en gränsdragning mellan "agrara” och ”urbana” ortstyper. Städer 
som faller under tröskelnivån kan mycket väl utklassificeras som "protostäder”, men 
det innebär inte att hierarkins lägre nivåer ovanför tröskeln behöver vara funktionellt 
mycket annorlunda än de som ligger under. Juridiska stadsdefinitioner varierar med 
det historiska sammanhanget, vilket påverkar placeringen av det urbana tröskelvärdet. 
Detta problem är relevant när det gäller nordiska förhållanden under tidigmodern 
tid. I de nordiska staterna fanns en uttalad vilja att skapa ett stadssystem, vilket 
stundtals kunde leda till en egenartad stadsgrundningspolitik. I perifera regioner 
förlänades ibland stadsprivilegier till platser som både saknade urbana funktioner 
och möjligheter att utveckla sådana.’7

Det är givet att socialt och historiskt bestämda definitioner av stadsbegreppet ger 
mycket olika utslag när det gäller att bedöma ett samhälles urbana tröskelnivå. Det 
behöver inte göra tröskelnivån ointressant för empiriska studier, men dess värde för 
komparativa undersökningar är begränsat. Samhällen med en hög grad av urban 
utveckling, och en differentierad tätortsterminologi, kan inte omedelbart jämföras 
med urbant primitiva samhällen, som det tidigmoderna svenska, där stad står mot 
landsbygd åtskiljd av bara ett fåtal små köpingar. Här som i andra sammanhang bör 
komparationer i första hand inriktas på jämförbara sociala system, som exempelvis 
de båda nordiska staterna under tidigmodern tid.



Centralortsteorin och rang/storlek-regeln
I den teoretiska inledningen till denna studie diskuterades centralortsteorins förkla
ring av städers storlek, hierarkier och fördelning i rummet. Hos de författare som dis
kuterat rang/storlek-regeln finns ofta referenser till Christallers teori. Ibland framstår 
centralortssystem i christallersk mening, som förklaringar till rang/storlek-fördel
ningar enligt ”regeln”. Ibland betraktas snarare renodlade centralortssystem mer som 
stadier i utvecklingen mot rang/storlek-regelns förutsägelse. Båda angreppsätten 
handlar om urbana hierarkier, vilket kan vara skäl nog att jämföra dem inbördes.

Ytterst kan man nog hävda att rang/storlek-kurvor är försök att mäta urbana system 
i större eller mindre inre balans. Detta torde gälla även de författare som betvivlar att 
man i verkligheten kan identifiera s.k. log-normala rang/storlek-kurvor. Men själva 
betraktelsesättet är avpassat för en jämförelse med en ideal distribution av log-normal 
typ. Terminologin på området avslöjar mycket tydligt detta. Den anknyter direkt till 
idealfördelningen. Talar man om konvexitet och konkavitet så kan det inte råda 
något tvivel om egenskapen hos normalfallet. Mycket schematiskt kan man alltså 
säga att de systemstudier som utgår från rang/storlekfördelningar i princip är under
sökningar av systemets grad av regelbundenhet. Entropi, hierarki, monocentrism och 
separation kan ses som grader av anpassning till ett balanserat system där entropin 
representerar idealfallet.

Såväl centralortsteorin som rang/storlek-regeln förutsäger att stadssystem utveck
las mot en viss grad av regelbunden hirerarkisk över- och underordning. Men ytligt 
sett står de båda modellerna i ett konkurrensförhållande till varandra. Rang/storlek- 
regeln förutsätter ett hierarkiskt kontinuum i det urbana systemet. Centralortsteorin 
däremot postulerar en trappstegsformad hierarki. I den vetenskapliga litteraturen har 
man gjort försök att sammanjämka de båda.’s I en mening kan man säga att denna 
sammanjämkning också är ett försök att harmonisera teori och empiri. Rang/storlek- 
regeln formulerades ursprungligen utifrån empiriska iakttagelser. Centralortsteorin 
är däremot ett försök att åstadkomma en teori för att förklara centralorters storlek och 
spridning. Denna sammanjämkning har ibland tagit ad hocförklaringens form. Man 
har hatt svårt att identifiera rena centralortshierarkier i sinnevärlden, och denna svå
righet har bortförklarats genom hänvisning till naturgeografiska och ekonomiskt- 
geografiska faktorer som tenderar att störa det ohindrade flöde av varor och tjänster 
som skapar ett nivågrupperat ortsmönster. Den perfekta teoretiska modellen har sin 
motsvarighet i verkligheten i underliggande tendenser mot hierarkibildning enligt cen
tralortsteorins postulat; ett slags tvång mot inre systembalans som hindras av en mot
spänstig omvärld.

Carter lyfter fram två argument för en harmonisering av de båda teorierna. Det har 
hävdats att rang/storlek-regeln endast kan appliceras på stora områden och att cen
tralortshierarkier lättare blir synliga inom mindre regioner. Harold Carter har således 
betonat att stora urbana system, på grund av deras storlek och inre heterogenitet, ten
derar att utplåna iakttagbara tendenser till ett trappstegsformat centralortssystem. 
Centralortshierarkier skulle därmed vara lättare att påvisa på lägre nivåer. Principi
ellt intressantare är argumentet att rang/storlek-regeln inte undantagslöst uttalar sig



om centralitetsfaktorns roll i det urbana systemet. Rang/storlek-kurvor är empiriskt 
konstaterade och som sådana är de influerade av alla lokaliseringsfaktorer i ett system. 
För att använda Carters egna ord: ”When all urban functions are massed together 
then it is perfectly possible that the wide range of other functions, over and above 
central place functions, can transform a ranked hierarchial array into a continuous 
rank-size relation.''1'' På så sätt blir den empiriskt konstaterade rang/storlek-regeln 
förenlig med centralortsteorins förutsägelser. De faktorer som stör driften mot 
hierarkisk systembalans skapar i stället det kontinuum som ger en rang/storlek-för
delning enligt regeln.

Forskningar har givit empiriska indikationer som talar för såväl den ena som den 
andra ”teorin". Däremot har man sällan funnit någon av de båda modellerna i ren 
form i verkliga stadssystem. Ett problem blir då hur man ska handskas med av
vikelser från förutsägelserna. Lösningen har ofta blivit att behandla dem som just 
"avvikelser" från den rena teorin och inte som uttryck för kvalitativt annorlunda 
samhällsförhållanden än de som mer eller mindre uttalat förutsattes i modellerna.

Konklusion i fyra punkter
Carters, Smiths m.fl. tankegångar kan vara fruktbara för en analys av det urbana 
systemet i Sverige (m Finland) ca 1550-1800. Jag skulle då vilja framhålla några 
särskilda förhållanden. Jag sammanfattar min ståndpunkt i följande punkter:

1 ) Rang/storlek-kontinua växer fram gradvis med ökande ekonomisk, social och poli
tisk integrering av ett givet område. Utvecklingen går från ett ointegrerat (omoget 
system) tillstånd till fullständig integration, (moget system)”entropi”. 1 samhälls
ekonomiska termer kan man tala om en utveckling från agrar subsistensproduk
tion, autarki, till kapitalistisk produktion.

2) Rang/storlek-kontinua uppvisar typdrag (utvecklingsfaser) som är samhällsorga- 
nisatoriskt bestämda. Av de fem som nämns hos Carter har de fyra första en viss 
relevans för den här undersökningen, men framför allt är det modell b (primat- 
stadsförhåilande) och c (hierarki) som är av intresse.

3) Rang/storlek-kontinua är starkt knutna till samhällsorganisatoriska enheter. Det 
är uppenbart att Carter tillmäter nationsbildningsprocessen en stor betydelse. 
Man bör också ta hänsyn till graden av internationell ekonomisk integrering.

4) Rang/storlek-kontinua och hierarkinivåer kan påvisas i historiska miljöer, men de 
följer sällan eller aldrig de regelbundenheter som förutsägs av rang/storlek-regeln 
eller centralortsteorin. Modellernas postulat anger inte de enda orsakssamman
hang som formar urbana system.

Låt oss härmed lämna teorierna för ett tag och övergå till den historiska verkligheten.



Kapitel 12. Stadssystem i förändring - A-fasen

Stadssystemet omkring 1570-talet

Den tidigmoderna urbaniseringscykeln var en tidsprocess med geografiska bestäm
ningar. Urbana mönster skapades som var "tidsberoende”, dvs produkter av olika 
urbaniseringsfaktorer under olika urbaniseringsskeden. Jag ska i detta och följande 
kapitel försöka ge en översikt över urbaniseringens geografi med utgångspunkt i de 
ovan diskuterade s.k. A- och B-faserna.411 Kapitlen är således disponerade med den 
tidigmoderna urbaniseringscykeln som kronologiskt ramverk, och runt ett antal 
ledande problemställningar med anknytning till den teoretiska inledningen. De 
olika delkapitlen tar dels upp den strukturella situationen vid varje mätpunkt, dels 
viktiga förändringar som ägt rum mellan mätpunkterna. I strukturavsnitten behand
las stadshierarkin och centralitetens roll. I förändringskapitlen diskuteras, under 
rubrikerna expansionens respektive stagnationens geografi, faktorer som drivit fram 
regionala särutvecklingar och ojämn urbanutveckling. Här tas också frågan om urban 
integrering upp till behandling i anslutning till analyserav rang/storlek-fördelning
arna och deras förändringar.

Resultatet av medeltiden
Karta 12:1 återger städernas spridning och storlek under äldre vasatid (omkring 
1 570-talet), dvs. den första mätpunkten i denna studie av urbaniseringens geografi. 
Den visar en ojämn geografisk fördelning av städerna som tillika är resultatet och 
sammanfattningen av 500 års medeltida urbanisering. Mätpunkten ligger långt till
baka i tiden och speglar därmed en situation då källförhållandena är svåra, vilket 
betyder att många av storleksinclikationerna är svaga. I enskilda fall finns risken att 
storleksklassificeringen är fel, men det troliga är i så fall att de enskilda städerna i 
stället ska föras till grannkategorien uppåt eller nedåt i storlekshierarkin. Det över
gripande mönstret kan knappast påverkas i någon större utsträckning av denna fel
källa. Bildens huvuddrag bör vara rimligt tillförlitliga.

Med framväxten av medeltidens stadsväsende hade ett urbaniserat bälte skapats 
som sträckte sig från sydöstra Finland via Svealands och Östergötlands centralbyg
der till norra och centrala Västergötland. I de ”skånska” landskapen sträckte sig ett 
sammanhängande kustlokaliserat stadssystem från Kungsbacka i väster till Kristia- 
nopel i öster. Huvudbygderna i riket hölls samman av ett stadsnät, som visserligen 
var outvecklat men täckte de ur närings- och befolkningssynpunkt viktigaste områ
dena.

Men man bör inte tala om ett rikstäckande och integrerat stadssystem. Visserli
gen hade Stockholm under senmedeltiden nått rangen av ett slags rikscentrum, men 
staden var inte rikshuvudstacl i modern mening. " Dessutom låg betydande områden



Karta 12:1 Städer fördelade på storleksklasser, 1570-talet
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bortom städernas omedelbara räckvidd. Stora delar av riket antingen saknade städer 
eller var bara löst integrerade i ett urbant nätverk. I staclslösa utmarker fick säsongs
bundna marknadsplatser och hamnar ersätta bristen pä permanenta tätorter. De inre 
delarna av södra Götaland och hela det vidsträckta Norrland låg perifert i förhållan
de till de näringsgeografiska huvudområdena. Befolkningstäthet och ekonomisk 
utveckling hade inte nått en nivå som kunde skapa underlag för ett stadssystem i 
denna periferi. Här låg städerna som isolerade öar utan starka tecken på samverkan 
och konkurrens.

Det stadssystem som börjar bli tydligare i 1500-talets kamerala källor var ett 
system i vardande. Det hade fått sina konturer under medeltidens urbaniseringscykel. 
Dess geografiska mönster var resultatet av en flerhundraårig utveckling som skapat 
början till ett urbant nätverk. Grunderna för stadssystemet lades redan under den 
högmedeltida urbaniseringsfasen. Men den struktur som framskymtar i 1 500-talets 
kamerala material speglar även en senmedeltida utveckling. Visserligen förblev fler
talet av de senmedeltida städerna ganska små, men Nya Lödöse, Gävle och Vadstena 
är exempel på senmedeltida städer som växte starkt redan i ett tidigt skede.12 Men 
även om senmedeltida utvecklingar bidragit till 1 500-talets speciella urbana mönster, 
måste den allmänna spridningsbilden och de regionala tyngdpunkterna ändå anses 
vara en produkt av högmedeltidens urbaniseringsvåg. Huvuddelen av stadsväsendet 
etablerades under detta skede och äldre vasatidens urbana regioner hade av allt att 
döma tagit form redan innan senmedeltidens stagnationsperiod satte in på allvar.

Skärskådar man den allmänna spridningsbilden i 1 500-talets urbana system fram
står ett antal urbaniseringsfaktorer som särskilt viktiga. Spridningen av städer följde 
i stort bebyggelsemönstrets spridning. Under detta låg rikets ekonomiska geografi, 
som redan under medeltiden hade utvecklat underskotts- och överskottszoner. De 
näringsgeografiska skillnaderna mellan rikets olika huvudområden skapade varierande 
förutsättningar för urbanisering. Som allra tydligast framstår sambandet mellan 
jordbruksproduktion och stadstäthet. De spannmålsproducerande områdena hade 
potentialen att bygga upp och underhålla ett regionalt stadssystem. I själva verket 
framträder ett utvecklat jordbruk nära nog som en nödvändig förutsättning för det 
urbana lokaliseringsmonster som utformades under medeltiden. Den överväldigande 
majoriteten av 1500-talets städer var centralt belägna i förhållande till agrara kul
turbygder.4’

Ytterligare två geografiska faktorer framstår som viktiga formande element. Den 
dåtida transportteknikens beroende av farbara vattenleder hade skapat en påtaglig 
kust- och strandlinjeanknytning. Därtill kommer en tydlig anknytning till två stora 
ekonomiska överskottszoner som inte i huvudsak var baserade på spannmålsproduk
tion, Bergslagsområdet (järn) och Götalands inland (boskapsskötsel). Bakom detta 
lokaliseringsmonster låg ett utpräglat distributionsberoende urbant system med 
exportanknytning som yttersta orsak. Systemet hade utformats på medeltiden under 
inflytande av den nordtyska hansans växande handelsorganisation.11

I flera fall, bland de viktigaste var Viborg, Kalmar och Nya Lödöse/Älvsborg, för
stärktes städernas ställning som ekonomiska knutpunkter med politiskt/strategiska 
funktioner. Kronan samlade till dessa städer och deras anslutande borganläggningar



resurser för att stärka de perifera riksdelarna mot yttre hot och samtidigt knyta dem 
fastare till centralmakten genom effektivare kontroll och förvaltning. n

Stadshierarkin
Osäkerheten i de tillgängliga storleksindikationerna gör att vi inte kan var helt säkra 
på städernas fördelning på storleksklasser. Med denna reservation framstår ändå det 
betydande inslaget av rena "mikrostäder”, dvs städer under 500 invånare, som för
hållandevis väl styrkt, (infällt diagram karta 12:1) Majoriteten av städerna låg på 
1 570-talet i den lägsta storleksgruppen. Den ojämna geografiska fördelningen av de 
olika storlekskategorierna är också rimligt välbelagd. Således framträder västra och 
södra Götalands inland och den finska kusten som mikrostadsregioner, medan fram
för allt Skåne men också Östergötland framstår som urbant mer välutvecklade.

Man kan se början till förändringar som tyder på att riket var på väg mot ett mer 
integrerat stadssystem och ett mer utvecklat centrum/periferi-förhållande. Dels hade 
Stockholm nått en permanent förstarangsställning redan under senmedeltiden. Dels 
hade en kategori anclrarangsstäder börjat etablera sig som regionala huvudorter för 
större områden. Det är ett tecken på att regionala centralortsregioner börjat ta form 
senast vid denna tidiga tidpunkt. Det är också möjligt att urskilja städer på lägre ni
våer i ett, visserligen ofullständigt, centralortssystem.16

Stockholm stoden i centrum
Stockholms förstarangsposition hör till de starkare indikationerna i 1500-talets 
kamerala källmaterial. Samtliga källor ger samma information. Staden hade utan tve
kan en avsevärt större befolkning och ett vidare influensområde än de övriga städer
na i riket. Redan på 1400-talet bildade Stockholm centralpunkt för ett omfattande 
omland med förgreningar över det ekonomiskt betydelsefulla bergslagsområdet och 
runt hela botten havskusten.17 Staden bildade här en port för varuutbytet och en mer
kantil kontrollstation. Det geografiska läget vid den smala utfarten från Mälaren var 
av fundamental betydelse för Stockholms hög- och senmedeltida utveckling.48 Även 
som kronostad intog 1500-talets Stockholm en förstarangsställning. Stockholms 
slott var ett av kronans viktigaste, och därtill centralt beläget i förhållande till de sen
medeltida s.k. fatburslänen, dvs de områden som mer eller mindre permanent låg 
under kronans direkta förvaltning.49 Den strategiska kombination av näringsgeogra- 
fiska och geopolitiska faktorer gjorde att ingen annan stad inom det dåtida svenska 
riket kunde mäta sig med Stockholm vad beträffar befolkningsstorlek och omfatt
ningen av den urbana inflytelsezonen.

Stockholms starka utveckling under medeltiden innebar att ett centrum/periferi
förhållande skapades mellan staden och dess tillförselområden i norr och väster. Sta
dens beroende av detta väldiga tvådelade omland provocerade fram återkommande 
försök till politisk kontroll och monoplisering från stockholmsborgarnas sida. Ofta 
gick dessa strävanden hand i hand med kronans intressen. Vid sådana tillfällen kunde 
staden få igenom mer eller mindre långtgående förbud mot allmogens och norr
landsstädernas utrikesseglation. Redan i Magnus Erikssons stadslag formulerades 
det s.k. bottniska handelstvånget, som i princip innebar att Bottenvikens allmoge-



seglation och handel skulle orienteras mot Stockholm eller Äbo. Moderna undersök
ningar har klart påvisat den starka influens staden hade på sitt omland redan under 
senmedeltid och Gustav Vasa.50

"Grindar” till stora världen
I de sydligare och mer urbaniserade delarna av riket framträder två typer av urban 
regionalisering. I det ena typfallet kan man tala om en centralortsregionalisering, 
som tog sig uttryck i nivåer av anclrarangs- och tredjerangsstäder i något som kan 
likna ett centralortsmönster. 1 det andra kan man snarare tala om regionbildning där 
en region är orienterad mot en kustlokaliseracl stapelort, ofta på andrarangsnivå, som 
fungerar som inkörsport för den internationella marknaden. De båda författarna 
Hohenberg/Lees kallar detta ett ”nätverkssystem” och menar att ett sådant ofta är 
föregångare till ett mer utvecklat centralortssystem. De dominerande orterna i ett 
sådant system kallar de ”grindstäder” (gateway-cities), för att understryka dessa stä
ders karaktär av inkörsportar mellan ett omfattande fjärrhanclelssystem i förbindelse 
med en internationell marknad å ena sidan och ett inhemskt produktionsområde å 
den andra. Systemet kännetecknas bland annat av bristande integrering mellan olika 
regioner.51

Städer av andra ordningen
Utgår man från städernas storlek enligt karta 12:1 utkristalliserar sig, trots att klas
sificeringen är grov, en hierarki av andra-, tredje- och t.o.m. fjärderangsorter. Bland 
andrarangsstäderna är det några, som Kalmar, Nyköping, Nya Lödöse och i viss mån 
Gävle som framträder i egenskap av regionala huvudorter.52 I den finska riksdelen 
framstår framför allt Åbo5’ som en betydande stad, men även Viborg i rikets periferi 
mot Ryssland. I de ”skånska” landskapen, som ännu hörde till Danmark, bildade 
Malmö den dominerande huvudorten. Här var regionaliseringen givetvis präglad av 
förhållandet till Köpenhamn. Dessa städer framstår som överordnade centralorter för 
egna mer eller mindre omfattande inlandsregioner.

Utöver Malmö är Visby den enda danska andrarangsstad som senare skulle bli 
svensk. Staden hade vid det här laget förlorat sin ställning som hanseatisk knutpunkt 
och befann sig på tillbakagång. Visby skulle ändå förbli en betydande exportstad ända 
fram till 1800-talet, men dess omland var begränsat och dess position som regionalt 
centrum i en urban hierarki inte lika framträdande. Visby konkurrerade inte med 
städer inom den regionala handeln på Gotland, utan med små hamnplatser.5'4

Centraliteten förklarar inte alla aspekter av 1 500-talets urbana geografi. Till äldre 
vasatidens andrarangsstäder hörde några som inte på ett smidigt sätt faller in vare 
sig i nätverksmodellen eller en centralortsteoretisk modell. Viktigast bland dessa var 
städerna Uppsala, Vadstena och möjligtvis Lund. Samtliga var sedan medeltiden kyrk
liga centra.55 Dessa städers framträdande positioner under 1 500-talets senare del kan 
uppfattas som kvarlevor av en medeltida urbaniseringsprocess, där den rika katolska 
kyrkan framstår som en vital urbaniseringsfaktor.54’

Äbo var sannolikt rikets näst största stad vid den här tidpunkten. Att döma av 
bevarade kamerala längder kan Kalmar eller Uppsala ha varit störst av andrarangs-



städerna i den svenska riksdelen. De båda svenska städerna kan ha haft invånartal 
omkring 1.500—2.000, Åbo kanske något mer.1 Dessa siffror ska ställas mot en be
räknad folkmängd i Stockholm år 1582 på upp mot 7.000—9-000 invånare. Det är 
inte omöjligt att Malmö låg i storleksordningen 3.600 invånare, vilket i det samtida 
svenska centralortssystemet skulle ha placerat staden på andra plats. Malmö och Åbo 
är de enda städerna som på kartan har klassificerats inom gruppen "större medelstä
der”. De övriga andrarangsstäderna nådde på 1500-talet knappast över en perma
nent befolkning på 2.000 invånare.

Städer civ tredje och fjärde ordningen
Ytterligare spår av 1 500-talets tendenser till en centralortshierarki var de städer som 
hade en intermediär lokalisering i förhållande till regionala huvudcentra. Man finner 
denna kategori av städer längs etablerade transportleder. Utmed östersjökusten häv
dade Västervik ett omland på gränsen mellan de större städerna Söderköping och 
Kalmar. Västerviks ställning var inte obestridd. Staden fick vid flera tillfällen försva
ra sitt omland mot de starkare konkurrentstädernaÅ9 Linköping, Söderköping och 
Norrköping framträder också som tredjerangsstader, med en lokalisering i gräns
zonen mellan större konkurrerande städer. I mälarbäckenet spelade vid den här tiden 
Arboga och Västerås en motsvarande roll i det regionala undersystemet av städer i 
Stockholms omland.59 I de skånska landskapen, som vid denna tid hunnit längre i 
urbaniseringsprocessen än större delen av det svenska riket, var utbildningen av tredje- 
rangsstäder tydligare. Här framträder Halmstad och Ystad som intermediära orter i 
ett helt kustlokaliserat centralortssystem. Mer perifert belägna städer som Varberg, 
Ronneby och Vä, utkristalliserade sig också som i viss mån överordnade centra i för
hållande till de angränsande småstäderna.60

Kartans tredjerangsstäder hörde genomgående till småstäderna, även med det 
tidigmoderna svenska stadssystemet som referensram. De låg alla mellan 500 och
1.000 invånare och hörde därmed till stadshierarkins nedre skikt. Inte desto mindre 
var de rena mikrostäderna betydligt fler, och många av dessa kan ses som fjärde- 
ranggsstäder i centralortsteoretisk mening. De hade en intermediär lokalisering mel
lan större orter längs en sammanhängande kommunikationsförbindelse. Tydligast är 
detta längs kusterna, där städer som Kungsbacka, Laholm, Trelleborg, Simrishamn 
och på den finska sidan Helsingfors m.fl. städer hade denna underordnade ställning. 
I mälar-hjälmarområdet framträder Enköping, Köping, Örebro, Strängnäs och Söder
tälje på samma sätt som fjärderangsorter.

Kartan ger inte underlag för en mer detaljerad analys av stadshierarkins lägre nivåer, 
men bilden av en urban hierarki är ändå tydlig. Åtminstone regionalt bör inbördes 
konkurrens mellan närliggande städer ha bidragit till det iakttagna mönstret.



Förändringar 1570- till I6l0-tal

Även om den stora dynamiken ännu inte nått stadssystemet står det klart att viktiga 
förändringar ägde rum redan tinder slutskedet av den äldre vasatiden. Flera av dessa 
förändring skulle utvecklas vidare och kulminera under det följande seklet. Perioden 
mellan ca 1570- och 161 O-talen bildar inledningsskedet av den tidigmoderna urba- 
niseringscykelns A-fas, det skede då nya strukturer började växa fram och nya urba
niseringsfaktorer började göra sig gällande.

Kartan och datakvalitén
Vid en studie av förändringarnas intensitet finns det anledning att ånyo påminna om 
underlagsmaterialets svagheter. Uppenbarligen blir en kartering av stadstill växtens 
spridningsmönster så tillförlitlig som städernas storleksuppgifter medger. Karta 
12:2 visar en klassificering av förändringar i städernas storlek. I flertalet fall måste 
kartans indikationer tyvärr betraktas som mycket osäkra/’1

I den här kartan liksom de övriga standardkartorna över stadssystemets föränd
ringar måste iakttagelserna givetvis begränsas till de övergripande trenderna. Upp
gifter rörande individuella städer är kvalitetsmässigt starkt skiftande, och bör därför 
ucnyttjas med urskiljning. Generellt gäller emellertid att datakvalitén förbättras ju 
längre fram i tiden man kommer. I denna — den tidigaste kartan — saknas dessvärre 
nästan helt den bästa typen av data, dvs flera samstämmiga indikationer från varandra 
närliggande år.

Expansionens geografi
De indikationer som finns tyder på att stadstillväxten, som visats tidigare, var för
hållandevis hög under äldre vastidens slutskede. Tyngdpunkten låg sannolikt en bit 
över 0,5 % årlig tillväxt. De många interpolerade uppgifterna från i första hand de 
danska landskapen utesluter visserligen säkra slutsatser, men inom det dåtida svenska 
riket kan man ändå räkna med en relativt stark urban tillväxt.62

Geografiskt sett framträder en klar skillnad mellan starkt expansiva och svagt 
expansiva eller stagnerande regioner. De expansiva städerna hade en uttalad östlig 
tyngdpunkt. Längs östersjökusten formade den starka utvecklingen i flera städer mel
lan Sölvesborg i söder och Gävle i norr en kustlokaliserad tillväxtzon. Även Mälar
dalen, där flera städer hörde till periodens snabbt växande, framträder som utpräglad 
expansionszon. Ett tredje tillväxtområde kan urskiljas i södra delarna av Götalands 
inland. Flera städer i Småland och Västergötland, så långt norrut som i höjd med 
Hjo och Skänninge, har av allt att döma varit expansiva. Hela detta central- och öst
svenska område bildar en sammanhängande expansionszon.

Fördelningen av expansiva städer antyder några tänkbara orsakssammanhang. Ett 
av dessa är vasatidens kraftiga utveckling av bergsnäringarna. Hela det expansiva 
området i centrala Svealand tyder i själva verket på att bergshanteringen varit en 
betydande stimulansfaktor bakom stadstillväxten i området. Anknytningen till 
Bergslagen är omisskännlig både vad avser expansiva uppstäder (Arboga, Köping, 
Örebro, Västerås) som viktiga exportstäder (Gävle, Södertälje, Norrköping). Den



Karta 12:2 Städer fördelade på tillväxtklasser 1570- till 1610-talet
Periodspecifika tillväxtklasscr ( 1570- till 1610-tal) 

φ fjärde kvartilen (gränsvärden 1,2-3, 4% per år)

• tredje kvartilen (gränsvärden 0,5-1,1% per år)
• andra kvartilen (gränsvärden 0,1-0,4% per år)
• första kvartilen (gränsvärden -4,5-0,0% per år)/
• samstämmiga indikationer 
Φ enstaka indikationer 
. » interpoleringar 
? uppgift saknas
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ekonomiska utvecklingen i Mälardalen och Bergslagen kan kanske också bidra med 
en del av förklaringen till det urbana expansionsområdet, i Götalands inland. Det är 
inte omöjligt att den mycket sannolika expansionen i städer som Bogesund (Ulri
cehamn), Eksjö och Jönköping har haft ett samband med bergslagsområdets växan
de ekonomiska roll. Dessa städer var viktiga uppsamlingsorter för den småländska 
kreatursaveln. Omfattande boskapsdrifter från södra Götaland till de mellansvenska 
marknaderna och städerna och ytterst till Bergslagens underskottsområde kan be
läggas från senmedeltid och framåt. Under senmedeltiden pågick härifrån också 
omfattande utförsel över danska gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland. Överhu
vudtaget kan exporten ha spelat en viss roll för urbaniseringsprocessen i Götalands 
inland/”

Politik och icke-folitik i omfördelningen av urbana resurser
Tyngdpunktsförskjutningarna i nätverket av städer innebar en omfördelning av ur
bana resurser till redan utvecklade urbana regioner. Det var de högmedeltida expan- 
sionsområdena som förstärktes. Ändå handlade det inte om en förstärkning i cent
rum på bekostnad av periferin. Stockholm förmådde under denna period inte dra åt 
sig någon anmärkningsvärd andel av stadsbefolkningen. Staden hade sannolikt en 
tillväxt, men den var förhållandevis normal för perioden i fråga. Betydelsefullare var 
dessutom att de viktigaste konkurrentstäderna av allt att döma var mer expansiva.

Delvis förklaras detra av hertig Karls stadsgynnande politik i furstendömet. Flera 
av städerna i hertig Karls furstendöme (Örebro, Strängnäs, Nyköping, Södertälje) 
hörde till periodens expansiva städer.61 Hertigen förde en aktiv ekonomisk politik 
med bl.a. städerna som vapen och styrmedel i en tilltagande maktkamp, som syftade 
till att stärka furstendömet gentemot kronan. Han gick systematiskt in för att gynna 
de egna städerna, vilket ibland kunde ske på bekostnad av konkurrentstäder utanför 
furstendömets gränser. Hertigens strävan att avlänka furstendömets varuströmmar 
till de egna exportstäderna Södertälje och Nyköping innebar att stockholmsköpmän- 
nen fick oönskad konkurrens.

Men hertigdömet och hertigens separatistiska strävanden ger inte hela förklaringen 
till Stockholms relativt måttliga tillväxt vid denna tid. Viktigare var sannolikt att de 
handelspolitiska centraliseringssträvanclen, som skulle göra sig så påtagligt gällande 
senare, inte nått sin fulla utformning. Städer som Gävle och Öregrund hade kvar sina 
rättigheter till utrikes seglation, och mälarstäderna hade ännu inte reducerats till 
andra rangens uppstäder. Visserligen var marknaden i Stockholm större än på andra 
håll, men det är tveksamt om detta gav sådana skalfördelar att staden kunde dra till 
sig det stora handelskapitalet från de viktigaste konkurrenterna. Det var en utveck
ling som ännu låg en bit fram i tiden.

Stockholms utveckling vid denna tid tyder således inte på någon påtaglig politiskt 
betingad centralisering av urbana resurser. Expansionen i Sveriges centrala delar hör 
snarare samman med en näringsgeografiskt bestämd utveckling. Den geografiska ut- 
vecklingsbilden svarar bättre mot teorin om ojämn urbanutveckling. Så långt indika
tionerna räcker som belägg tyder allt på att bergslagsområdet hade en ”orkestrerad” 
utveckling med flera städer indragna i en allmän regionalt avgränsad uppgång. Den



politiska satsningen på Stockholm hade ännu inte nätt sådana dimensioner att den 
börjat generera den kraftiga folkökning som skulle komma.

Stadsgrnndningslwlitikens förste/ skede
Inledningsfasen till 1 500- och 1600-talens stora stadsgrundningsvåg förstärkte den 
decentralistiska tendensen under 1 500-talets slut. Stadssystemet breddes geografiskt 
ut mot periferin och skapade nya länkar mellan rikets avlägsnare delar och central
bygderna. Under 1 500-talet kom initiativet till nya städer från två håll. 1 580-talets 
nya städer fick sina privilegier av Johan III och hertig Karl. Hertig Karl fortsatte 
dessutom stadsgrundningspolitiken under 1600-talets början sedan han, både de 
facto och formellt, etablerat sig som regerande statsöverhuvud. (Karta 12:5 nedan 
sid. 170)

Bland 1 580-talets stadsgrundningar fick de som genomfördes av Karl under her
tigtiden naturligt nog en annan geografisk tyngdpunkt än brodern Johan III:s. 
Under sin tid som hertig grundade Karl två städer, Mariestad och Karlstad. Det fak
tum att båda städerna lokaliserades till Vänerns strand ska ses i sitt näringsgeografiska 
sammanhang med Bergslagens västliga utlöpare och bergshanteringens allt viktigare 
roll.66 De stadsgrundningar som vid samma tid tillkom på kungamaktens initiativ hade 
många likheter med hertigens, men den geografiska tyngdpunkten var en annan. 
Expansionen sträckte sig norrut, längs Norrlands kustland. De tre stadsprivilegier 
för Hudiksvall, Härnösand och Umeå (första försöket), som på 1 580-talet utfärdades 
av Johan III, bildade inledningen till en stadsekonomisk politik som skulle föras 
vidare in i 1620-talet.6 När hertig Karl efterträdde sin bror Johan III som regent 
förde han vidare den politik som brodern börjat på 1 580-talet, men med den viktiga 
skillnaden att man nu expanderade in mot Österbottens kustland och de övre delar
na av Norrland. Med nygrundningarna Uleåborg och Vasa fick kronan tillgång till 
merkantila kontrollpunkter öster om Bottenviken på samma sätt som de tidigare 
grundningarna på den västra sidan.68 Karl IX:s stadsgrundningspolitik berörde även 
sydliga delar av riket. I Småland, som länge var ett stadsfattigt område, återfick den 
senmedeltida staden Vimmerby de av Gustav Vasa 1 532 indragna stadsprivilegiema.69 
I Svealand grundades Mariefred vid Mälaren och Filipstad i östra Värmland.70

Stagnationens geografi
Det går också att urskilja sammanhängande stagnationsregioner. Längs finska kusten 
tyder indikationerna på svag utveckling i flera städer. Men bilden är här splittrad; dels 
är data osäkra, dels visar de befintliga indikationerna lika många starkt som svagt 
växande städer. Tecken på en förhållandevis svag utveckling framträder också i Väs
tergötland. Men stagnationen är särskilt tydlig i de tyvärr osäkra indikationerna från 
västkustens städer.71 Dessa västliga städer faller in i ett mönster av mer utbredda till
växtproblem. Spridningen av stagnerande och svagt växande städerna förstärker 
sammantaget intrycket av en östersjöförskjutning i det urbana nätverket.

Stagnationens urbana geografi bestämdes av andra faktorer än expansionens geo
grafi. Västkustens och Blekinges karaktär av militärt utsatta gränszoner kan här ha 
spelat en roll för stagnationens geografi. Den ojämna bilden i centrala Västergöt-



land är en del av samma orsakskomplex. Den smala korridor som förband dåtidens 
Sverige med västerhavet var utsatt för ett ständigt hot. Hit koncentrerades de två 
för södra Sverige förödande dansk-svenska krig som bildar själva inramningen till 
perioden. Såväl under det nordiska sjuårskriget på 1 560-talet som kalmarkriget vid 
161 O-talets inledning härjades gränstrakterna svårt. Krigen mot Danmark ledde 
till att denna korridor skars av, och att västra Sverige förlorade den direkta förbin
delsen med Nordsjön. Den politiska instabiliteten i området bör verksamt ha bidra
git till att hålla tillbaka den urbana utvecklingen. Flera städer attackerades och 
brändes. Och stora delar av gränstrakterna försvagades ekonomiskt under en lång 
följd av år efter krigssluten. ’ Bland annat drabbades Nya Lödöse hårt av de militä
ra störningarna.7’

Till dessa politiskt/militära faktorer måste fogas det faktum att Västergötland 
låg ekonomiskt perifert i vasatidens svenska rike. Rikets tyngdpunkt låg i Öster
götland, östra Svealand och sydvästra Finland. De sent grundade västgötska städer
na var små i förhållande till den standard som rådde runt Mälaren och i Östergöt
land. Bebyggelseutvecklingen var expansiv och området hade ännu på 1 500-talet en 
varierad näringsgeografisk karaktär, där boskapsskötsel och i viss mån hemslöjd var 
betydelsefulla överskottssektorer, men den urbana dynamiken låg vid denna tid 
längre österut och mer centralt i riket. Visserligen var Falbygden spannmålsprodu- 
cerande, och spannmålsexport hade en tendens att öka under äldre vasatid och 1600- 
talets början, men området var inte en överskottszon på samma sätt som de bördiga 
och mer lättarbetade Östgöta- och uppsalaslätterna. Spannmålsexport spelade av allt 
att döma en obetydlig roll i den västgötska ekonomin. 1

Städernas rang och storlek på 1570- och 1610-talen
Bergshanteringen, järnexporten, livsmedelsexporten och den nya fursteförvaltningen 
framstår som de viktigaste övergripande urbaniseringsfaktorerna under senare delen 
av 1500-talet och 1600-talets början. Rikets svaga och osäkra förbindelser västerut 
återspeglades i den östliga tyngdpunkten av stadstillväxten. Det var det medeltida, 
östersjöorienterade stadssystemet som vidareutvecklades under inflytande av delvis 
nya faktorer.

När det gäller stadshierarkin och dess förändringar framträder äldre vasatid som en 
period då ett rikstäckande stadssystem ännu hade en bit kvar på vägen mot full integre
ring. Stadssystemets outvecklade karaktär kan avläsas i rang/storlek-kurvorna från 
1570- och 1610-talen. (Diagram 12:1) Dessa svarar ganska väl emot den konkav- 
konvexa standardfördelning som identifierats av bl.a. Lepetit.

Den mjuka s-form som framför allt 1610-talets kurva visar antyder att vissa delar 
av det svenska stadsväsendet då ännu bara var löst kopplade till systemet i stort, 
medan andra delar, främst då Mälardalen och södra Finland, stod i ett mer utvecklat 
konkurrensförhållande till Stockholm, som ännu inte hunnit utvecklats till primat
stad men var på god väg. Lägger man in de ”skånska” städerna, som ju vid den här 
tiden var länkade till ett annat centralortssystem, förstärks ytterligare overdimen
sioneringen av de små och medelstora städerna.

Kurvorna liknar inte den konvexa rang/storlek-fördelning som anses känneteckna



Diagram 12:1 - Städernas rang/storlek-fördelning på 1570- och 1610-talen

S,
5

-1570-talet. riket fore 1658 
- - - 1570-talet, riket efter 1658 

1610-talet. riket efter 1658' ' v-s'
1610-talet. riket före 1658

en helt ointegrerad situation. Carters begrepp separation är alltså inte tillämpligt på 
det svenska stadssystemet under äldre vasatid, och sannolikt inte från 1300-talets 
mitt och framåt. Kurvornas utseende på lägre nivåer motsvarar närmast bilden av ett 
omoget urbant system i Carol Smiths mening. Det stärker hypotesen om den mjuka 
s-kurvan och de mindre städernas overdimensionering som en bild av en ännu ofull
ständig integrering. Eftersom man, när det gäller 1 500-talet, inte heller kan tala om 
ett utvecklat monocentriskt system, med en dominerande primatstad i toppen av 
hierarkin, blir situationen då snarare ett tecken på en urban integration under upp
byggnad. Den konkav-konvexa fördelning som framträder kan i det här samman
hanget tolkas som ett omoget system som håller på att utveckla ett primatstadsför- 
hållande.



Stadssystemet på l6l0-talet

Stadshierarkin
Karta 12:3 visar ett stadssystem med väsentligen samma grunddrag som fyrtio år 
tidigare. 1 Den ger bilden av ett geografiskt expanderande stadssystem, som med 
tillkomsten av Johan 1 II:s och Karl IX:s stadsgrundningar har börjat införliva västra 
Svealand och Bottenvikskusten. Samtidigt visar kartan en tydlig kontinuitet bakåt i 
tiden. De stora urbana regionerna är desamma som tidigare. Stadshierarkins fördel
ning på andra- och tredjerangsstader har stora likheter med 1570-talets.

Den allmänna tillväxten i systemet innebar en tyngdpunktsförskjutning uppåt i 
storlekshierarkin. Mikrostäderna minskade något i antal då flera städer under senare 
femtonhundratalet avancerat uppåt till grupperna ”småstäder” och "medelstora stä
der”. Liksom på 1 570-talet framträder Stockholm som den enda ”storstaden” och den 
ledande centralorten i stadssystemet, men staden var ändå inte större än vad man 
med en dåtida europeisk referensskala kan kalla en medelstor stad.

Kartan över stadssystemet på 1610-talet har samma begränsning som kartan över 
1 570-talets städer. Den ger en för grov klassificering av städerna för att nyanserna i 
stadshierarkin ska komma fram. Det är inte möjligt att avläsa antalet hierarkiska 
nivåer och olika regioners centralortshierarki mer i detalj eftersom mer än hälften av 
städerna fortfarande hörde till mikro- och småstädernas anonyma massa. De regionala 
hierarkiernas finare mönster kan bara urskiljas om man differentierar stadshierarkin 
tydligare. Hierarkidiagrammet över stadshierarkin på 1610-talet är ett försök att 
mer detaljerat illustrera städernas fördelning på olika storleksnivåer. (Figur 12: l)76

Diagrammet betonarden centralortsregionalisering som kan skönjas redan i struk
turkartorna över stadssystemet på 1570- och 1610-talen. Ett antal urbana hierarkier 
strålar ut från de ledande regionala centralorterna. Stockholms roll som överordnat 
centrum framträder tydligt, samtidigt som det kustorienterade ”nätverkssystemet” 
framträder lika klart som på 1570-talet. Under skiktet av andrarangsstäder, städer 
som återfinns i storleksintervallet ca 1.300 till drygt 3-000 invånare, finns en ganska 
distinkt nivå av tredjerangsstäder, av vilka många låg ganska nära 1.000 invånare. 
Följer man de regionala hierarkierna neråt i storleksrang framträder ytterligare nivåer 
av fjärde- och femterangsstäder. Fjärderangsstäderna grupperar sig kring storleks
ordningen ca 250—500 invånare, beroende på vilken regional hierarki de tillhörde. I 
några fall skulle man kunna tala om städer av femte ordningen, men vi har då nått 
så långt ned i stadshierarkin att många av de städer som då blir aktuella närmast bör 
klassificeras som ”protostäder”, dvs urbana orter som knappast kan anses jämförbara 
med städer ens i det blygsamma sammanhang vi här talar om. Dessa ”protostäder” 
låg, trots att de alltså var utrustade med stadsprivlegier, under urbantröskeln, som 
vid den här tiden kanske kan sättas så lågt som 150 invånare.

Regionala urbana hierarkier
Den ojämna urbanutvecklingen under äldre vasatid gjorde att de olika centralortsre- 
gionerna genomgick vissa inre omstruktureringar. Bergshanteringens expansion 
gynnade exempelvis transitstäderna längs Mälarens norra och västra strand. Den
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krans av mikrostäder som under 1 570-talet omgivit denna centrala vattenled hade på 
1 61 O-talet utvecklats till ett system av små och medelstora städer. I Stockholms upp
land framträder Uppsala, Gävle och Arboga som andrarangsstäder. Västerås framstår 
som en tredjerangsstad tillsammans med Örebro, som var en tredjerangsstad lokali
serad i övergångszonen mellan mälarområdet och det västsvenska centralortssystemet. 
Köping och Enköping norr om, samt Södertälje och Strängnäs söder om Mälaren var 
tredjerangsstäder. På lägre nivåer i återfinns genuina mikrostäder med invånarantal i 
storleksordningen 400 eller mindre. Till städerna av tredje ordningen kan också 
Hudiksvall föras eftersom Bottenviken ännu inte utvecklat en fristående urban hierar
ki. Hudiksvall var en ny stad. Det fåtal nygrundningar som etablerades under äldre 
vasatid hade på 1610-talet ännu inte hunnit utvecklas till mer betydande stadssam
hällen. Samtliga låg under gränsen 500 invånare, och måste betraktas som mikrostä
der. Den enda av nygrundningarna som hunnit längre i utvecklingen var Hudiksvall. 
Staden kan ha nått ett invånarantal på 1.200—1.400 redan efter de första tre decennier
na, vilket tyder på gynnsamma utvecklingsbetingelser för denna den först grundade 
och sydligast belägna av de nya bottniska städerna. '7 De övriga bottenviksstäderna 
var fjärderangsstäder inom den sammanhållna centralortsregionen med Stockholm 
som centrum. Stadssystemet i Stockholms uppland var förhållandevis väl utvecklat 
på 1610-talet med åtminstone fyra urskiljbara nivåer.

I Östergötland hade en tyngdpunktsförskjutning ägt rum i och med Vadstenas 
tillbakagång i väster och den spektakulära tillväxten av Norrköping i öster. Stads- 
systemet här var nu tydligare än fyrtio år tidigare förskjutet mot östersjökusten. En 
komplicerad situation hade uppstått med två storleksmässigt ungefär likvärdiga 
städer i nära grannskap till varandra. Ur centralortsteoretisk synpunkt är detta en ano
mali som kan förklaras av en pågående omstrukturering av det regionala stadssyste- 
met.7S Det östgötska centralortssystemet hade flera städer på tredjerangsnivå, men 
saknade en utvecklad förgrening längre ned i hierarkin, där Skänninge framstår som 
isolerat exempel. Städerna Vadstena och särskilt Jönköping framträder på kartan 12:3 
som gränsstäder mellan en östgötskt centralortsregion orienterad mot Östersjön och 
en västgötskt orienterad mot Nya Lödöse/Göteborg vid Västkusten.

Stadssystemet längs den finländska kusten i söder och sydväst kan delvis ses som en 
förlängning österut av Svealands centralortssystem. Här var Åbo och Viborg andra
rangsstäder, men det var Åbo som spelade rollen av regioncentrum. Viborg var en 
gränsstad och som sådan en politiskt viktig stad som gynnades av dess ställning som 
militär utpost. Viborg och Åbo var de enda städerna som hade mer än 1.000 invånare. 
Viborg kan klassificeras som en medelstor stad. Åbo var troligen rikets andra stad i 
storleksordning, med kanske runt 2.200 invånare. ’’ Kustlandet runt Abo framstår 
som relativt välutvecklat med ett cenralortssystem i nivåer ned till städer av fjärde 
ordningen. Nådendal är här ett isolerat exempel som en femterangsstad.

Det stadsglesa området i Småland och Södra Västergötland är starkt präglat av dess 
perifera läge och ställning som gränstrakt mot Danmark. Kalmar var här den fram
trädande andrarangsstaden, men samtidigt en gränsstad med viktiga militära och 
politiska funktioner. Som centrum för en centralortshierarki låg Kalmar föga cen
tralt, men det går ändå att urskilja en centralortshierarki under Kalmar. Västervik



framstår då, liksom Jönköping, som en tredjerangsort på gränsen mellan tvåcentral- 
ortshierarkier, de östgötska och de småländska. Ytterligare en nivå låter sig urskiljas, 
men stadssystemet i Småland är glest fördelat i landskapet, och förbindelserna mel
lan Kalmar och de inre delarna av Småland var ganska outvecklade vid denna tid. 
Även om en stadshierarki ned till fjärderangsnivå låter sig urskiljas rör det sig om ett 
centralortssystem som var relativt löst sammanfogat. Växjö hade naturligare förbin
delser mot söder och sydväst än mot öster. Eksjö och Vimmerby låg längs förbindelse
leden mellan Västervik och Jönköping, men särskilt Eskjö hade också förbindelser 
med Kalmar. Centralortssystemet längs smålandskusten skulle utvecklas längs delvis 
nya vägar. Här grundades ungefär vid denna tid ett antal s.k. lydköpingar, som judi- 
ciellt och ekonomiskt underordnades närbelägna städer, särskilt Kalmar. Centralorts- 
hierarkin fick därför en något annorlunda karaktär i detta område, men det innebar 
inte desto mindre att här växte fram ett tätare organiserat centralortssystem.,s(l

Uppgifter saknas nästan helt när det gäller städerna i de skånska landskapen på 
eller i nära anslutning till 1610-talet. De fåtaliga beläggen från 1620- och 30-talen 
tyder dock inte på några omfattande omstruktureringar i förhållande till 1 500-talets 
indikationer. Städerna längs väst- och sydkusten låg, trots staclsnedläggningarna om
kring 1600 och 1614, avsevärt tätare, än i det svenska riket. Här var också den urbana 
hierarkin mer differentierad.sl Malmö var skånelandskapens regionala huvudort, 
med en orientering mot Köpenhamn och en befolkning som avsevärt överträffade de 
andra av områdets städer och även de största andrarangsorterna i det svenska riket. 
Ystad och Lund fungerade fortfarande som tredjerangsorter. Hit kan också föras Lands
krona och Halmstad om man ser till städernas lokalisering, och eventuellt Marstrand. 
Men de bohuslänska städernas data ger ingen säker vägledning. En tydlig fjärde
rangsnivå utkristalliserar sig kring städerna Varberg, Helsingborg, Kristianstad, 
Trelleborg och Ronneby, men också en relativt välutvecklad nivå av femterangsstäder. 
Detta innebär att centralortshierarkin i skånelandskapen hade nått längre i utveck
ling än motsvarande områden i det svenska riket, där femterangsstäder framträder 
som isolerade exempel, mer än som delar av en utvecklad hierarkisk nivå.

De svenska inlanclsstäderna höjde sig inte i något fall över kategorin medelstora 
städer. Flertalet av dem hade med största sannolikhet ännu på 1610-talet mindre än 
500 invånare. Det västgötska stadsväsendet förblev mycket outvecklat. Kontrasten i 
stadsutveckling mellan de båda götaländska landskapen öster respektive väster om 
Vättern var påfallande ännu på 1 610-talet. Västergötlands städer var orienterade mot 
västkusten, där Nya Lödöse/Göteborg var den enda svenska staden som kunde sätta 
inlandsstäderna i förbindelse med den europeiska marknaden. Här skulle komma 
stora förändringar till stånd under loppet av 1600-talet, men på 1610-talet var upp
landet bakom Nya Lödöse/Göteborgs en region som kämpade med sin perifera loka
lisering. Man kan knappast tala om en nivå av tredjerangsstäder under andrarangs- 
staden Nya Lödöse/Göteborg. De städer som intog tredjerangsnivån, Skara och 
Vänersborg, var av allt att döma så små till invånarantalet att de mer låter sig jäm
föras med fjärderangsstäderna i andra delar av riket. Men en urban hierarki är ändå 
skönjbar även i detta område. Från Skara utstrålar ett hierarkiskt nätverk ned till 
Gamla Lödöse, Skövde och Hjo. Under Vänersborg hittar vi de unga städerna Karl



stad och Mariestad. Även i detta västsvenska, perifert belägna centralortssystem 
fnner man således en urban hierarki på en låg nivå, en hierarki som tyder på att cen- 
tralitet och inbördes konkurrens varit verksamma faktorer bakom systemets utform
ning och utveckling.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förändringarna i stadssystemet under senare 
delen av 1 500-talet och 1600-talets början inte åstadkom några avgörande omstruk
tureringar i den urbana geografin. Östersjöorienteringen kvarstod, och hade stärkts 
genom bergsnäringarnas expansion. Då den svenska utrikeshandeln ännu var starkt 
knuten till det hanseatiska handelssystemet förblev utförsellederna via Mälaren och i 
viss mån Bråviken i Östergötland tie viktigaste.8~ Den relativa förbättringen av de 
östgötska städernas position kan kanske också ställas samman med en pågående 
efterfrågeexpansion på spannmål ute i Europa. Östgötaslätten var vid 1600-talet bör
jan ett överskottsområde för spannmål.8’

Det övergripande mönstret med regionalt separerade städer på olika hierarkiska 
nivåer, ända ned till städer av fjärde eller femte ordningen, inclikerar att städerna 
befann sig i en viss grad av systemrelation till varandra. En urban hierarki i fyra till 
fem nivåer är inte ett tecken på ett välutvecklat system, men som tendens och rikt
ning kan man tala om en begynnande centralortsregionalisering redan under äldre 
vasatid. Med en ökande integrering ökar också sambandet mellan olika regioner. 
Regionala centra blir delar av ett större system, och kommer därmed att fogas in i en 
rang/storlek-hierarki som andrarangsorter. När detta inträffar kan man börja tala om 
ett centralortssystem. De regionala centra är inte längre godtyckligt placerade i 
rang/storlek-hierarkin, utan i högre grad än tidigare beroende av samhällets totala 
flöde av kapital, varor och tjänster. Städernas utveckling blir beroende av deras när
het till befintliga resursflöden. Vad som uppstått är en form av centralortsregioner, 
med dominerande andrarangsstäder som centra, vilka i sin tur är separerade av städer 
på lägre hierarkiska nivåer. Ett utvecklat system av den här typen hör det moderna 
kapitalistiska samhället till, men 1 500-talets svenska stadssystem var på väg i denna 
riktning. I själva verket tycks äldre vasatidens stadssystem stå med ena foten i det 
äldre systemet och den andra i det modernare. Fördelningen av andrarangsorter och 
städer längre ned i hierarkin tyder på att en övergripande urban integrering faktiskt 
hade nått en bit på väg redan under 1 500-talet, men att ett mer outvecklat nätverks- 
system, baserat på s.k. ”grindstäder” orienterade mot den internationella marknaden, 
ännu var det dominerande mönstret.

Förändringar 1610- till 1650-tal

Expansionens geografi
Det geografiska tillväxtmönstret under 1600-talets förra hälft framstår i mycket som 
en vidareutveckling av tendenser från föregående period. Men samtidigt går vi nu in 
i en period av stark dynamik. Det är under dessa få decennier urbaniseringens A-fas 
når sin kulmination. Fram till 1600-talets mitt kan man ännu tala om ett östersjö- 
orienterat tillväxtmönster. Flertalet av de snabbast växande städerna låg vid östersjö-



kusten. (Karta 1 2:4) Ett delvis nytt drag är centraliseringen till rikets centrum Stock
holm och viktiga regionala centra som Abo, Göteborg och Norrköping, samt i viss 
män även Kalmar och Nyköping. Denna period innebar också etableringsskedet för 
en utpräglad primatstadssituation.

Bakgrunden till stadstillväxtens östersjöorientering kan sökas i rikets geopolitis
ka situation. Förra hälften av 1600-talet var stormaktstidens mest expansiva skede. 
De större kuststäderna blev viktiga förbindelselänkar med de erövrade kontinentala 
territorierna. Det var också dessa städer som hade kapacitet att möta kronans krav på 
inkvarteringar vid transiteringarna av soldater mellan den svenska landsbygden och 
de kontinentala krigsskådeplatserna. Samtidigt stimulerades östersjökustens städer 
av det exportuppsving som följde på Sveriges nya stormaktsroll.

I Bergslagen var de ekonomiska förutsättningarna ännu gynnsamma, men det 
uppsving som utmärkte järnhanteringen under dessa strategiska stormaktsdecennier 
fick ojämna urbaniseringseffekter. Transitstäderna vid Mälaren gynnades inte på 
samma sätt som tidigare. Flera av mälarstäderna hade en för perioden svag utveck
ling. Det är inte otänkbart att Stockholms starka expansion vid den här tiden mot
verkade expansionsmöjligheterna hos vissa av stadens närmaste konkurrenter. Stapel- 
stadssystemet har utpekats som orsak till den svaga utvecklingen i huvudstadens 
viktigaste konkurrentstäder.84 Men stagnation är långt ifrån hela sanningen när det 
gäller mälarregionen. Tvärtom! Låter vi regionen avgränsas av Karlstad i Väster, 
Falun och Gävle i norr, Stockholm i öster och linjen Trosa till Örebro i söder framstår 
denna för bergsnäringarna så strategiska region snarare som rätt expansiv. Totalt låg 
här 18 städer. Av dessa 18 var 11 måttligt eller starkt expansiva. Man kan i denna 
region också konstatera början till en viss västlig tyngdpunktsförskjutning; en ten
dens som senare skulle göra sig mer gällande.84

De finska kuststädernas expansiva utveckling tyder på en ökande ekonomisk bety
delse för den finska riksdelen. Centraliseringen av urbana resurser till Stockholm spe
lade sannolikt en viss roll för urbaniseringsförloppet på finska västkusten. Österbotten, 
särskilt den viktiga exporten av tjära, länkades ekonomiskt allt starkare till huvud
stadens marknad, men detta tycks inte ha fått negativa tillväxteffekter i de finska 
kuststäderna. Det är inte omöjligt att den genomgripande stadsekonomiska politik 
som genomdrevs vid stormaktstidens inledningsskede, med stapelstadssystemet och 
det bottniska handelstvånget, delvis kan förklara utvecklingen i de finska kuststä
derna. Men fanns detta samband hade det snarare positiva multiplikatoreffekter i upp
städerna än tvärtom, som ofta tidigare antagits. Även den regionala huvudorten i Fin
land, Åbo, faller in i det expansiva urbaniseringsmonster, som kanske i första hand 
kan knytas till en regional centraliseringstendens.86 Viborg hade en stark tillväxt som 
stimulerats av stadens allt viktigare roll i östexpansionen. Staden framträdde vid 1600- 
talets mitt som en regional huvudort och ett centrum för den östfinska tjärhandeln. 
Viborgs expansion tillsammans med de aktiva försöken att grunda nya städer i det 
karelska inlandet gjorde att gränsområdet mot Ryssland, med Ladoga och Nevas 
mynningsområde, nu drogs in i ett svenskt urbant nätverk. Avsikten var, förutom att 
kanalisera resurser till den svenska staten och tjärmonopolet i Stockholm, också att 
konsolidera herraväldet över de nyerövrade territorierna.87





Längre söderut, i norra Småland hade de små inlandsstäderna Eksjö och Vimmerby 
en stark utveckling, som möjligen kan kopplas samman med oxdrifternas allt vikti
gare roll i rikets tilltagande näringsgeografiska specialisering. Den inre handeln 
växte som en följd av Bergslagens beroende av den götaländska boskapsskötseln.ss 
Denna ekonomiska tendens, som är synlig redan under 1500-talets senare del, kan 
vara en del av förklaringen till att de flesta inlandsstäderna i Småland hade höga till
växtsiffror även under 1600-talets förra del.

Göteborg har kontinuitet bakåt till Nya Lödöse genom dess ekonomiska oriente
ring mot den västeuropeiska marknaden och dess militärstrategiska betydelse i den 
smala korridor, som då var det svenska rikets enda kontakt med västerhavet. Staden 
blev föremål för en mer målmedveten satsning från den svenska kronans sida på 
1600-talet, med syfte att få in utländskt, främst holländskt, kapital i landet. Mycket 
tyder också på att Göteborg redan före gränsförändringarna vid 1600-talets mitt 
lyckades växa till större dimensioner än föregångaren Nya Lödöse.89

Ytterligare ett allmänt expansionsmönster är värt att notera. De ”unga” städerna, 
dvs de städer som grundades under föregående mätperiod (1 570—1610-talen) uppvisar 
i flertalet fall höga tillväxtsiffror. I kartan har dess städer särmarkerats med rutor för 
att de lättare ska gå att skilja från de äldre, mer väletablerade städerna. Dessa expan
siva mikrostäder befann sig ännu i ett initialt etableringsskede.

Stadsgrundrimgspolitikens, kulminationer
Vid sidan av Stockholms expansion innebar stadsgrundningspolitiken den viktigas
te geografiska förändringen av Sveriges urbana system mellan 1610- och 1650- 
talen. Denna expansion av stadslandskapet gick i tre huvudriktningar, Bottenviken, 
Bergslagen och Finland, var och en följande på varandra. Den stora expansionen 
runt Bottenviken ägde rum under Gustaf II Adolf och Axel Oxenstierna de få åren 
1616—1624 (karta 12:5), men som vi sett var denna politik en vidareutveckling av 
stadspolitiken från Johan III:s och Karl IX:s dagar, och den stod därigenom för en 
kontinuitet från stadsgrundningspolitikens första skede. Under denna koncentrerade 
tidsperiod av några få år90 fick Norrlands och Österbottens kusttrakter i stort sett 
alla de städer som skulle grundas i området under den tidigmoderna perioden.91

Inalles gavs privilegier till 13 städer på åtta år och spridningsbilden är nästan helt 
entydig. Två tredjedelar av de nya städerna lokaliserades i ett pärlband runt Botten
vikens kustlinje. Söder om Härnösand på den svenska sidan och Uleåborg på den finska 
handlade det om en förtätning av stadsväsendet. Mellan Härnösand och Hudiksvall 
tillkom Sundsvall och söder om Hudiksvall grundades Söderhamn. I Finland anlades 
städerna Gamla Karleby och Nykarleby längs kuststräckan mellan Uleåborg och 
Vasa. Det stadslösa området längs Bottenvikens inre fick nu flera av de städer som 
redan från Johan III:s tid planerats men inte fullföljts. Med omgrundningen av 
Umeå, samt nygrundningarna av städerna Piteå, Luleå och Torneå fullbordades den 
urbana kolonisationen av rikets nordligaste kuststräckor.

Ännu återstod inlandet i norr, men här hade redan tidigare gjorts ansatser till 
reglering av handeln. På 1590-talet skärptes tvisterna med den danska kronan om 
kontrollen av de nordliga utmarkerna och handeln över fjälltrakterna mot ishavet.



Karta 12:5 Stadsgrundningar 1582-1624

Φ städer grundade 1616-1624 ( 13 städer)
© städer grundade 1605-11 (4 städer) 
o städer grundade 1582-88 (4 städer)
• medeltidsstäder

V

μ
Källa: se Lilja (1996a)

Städer grundade
1582-88
Hudiksvall 1582 
Härnösand 1585 
Karlstad 1584 
Mariestad 1583

1605-11 
Filipstad 1611 
Mariefred 1605 
Uleåborg 1605 
Vasa 1606

1616-24
Alingsås 1619 Borås 1622
Gamla Karleby 1620 Luleå 1621 
Norrtälje 1622 Nykarleby 1617
Nystad 1616 Piteå 1621
Sala 1624 Sundsvall 1624
Söderhamn 1620 Tomeå 1621
Umeå 1622



Karl IX drev en aktiv politik för att stärka kontrollen över regionen. Lappmarker
na fick reglerade marknadsplatser 16()6, vilket innebar att, samernas och de s.k. bir- 
karlarnas landsköp organiserades i fastare former. De nya städerna i norr var, när de 
till slut kom till stånd, bland annat avsedda som seglationsstäder för den inlands
handel, som i stor utsträckning baserades på sameekonomins produkter.9-

Nästa stora grundningskampanj genomfördes under den korta perioden 1639— 
43. Den geografiska tyngdpunkten var den här gången en helt annan (karta 12:6). 
Anknytningen till den expansiva bergsnäringen var en avgörande lokaliseringsfak
tor. 9' Av de 10 städer som tilkom under dessa fem år låg 8 i eller i nära anknytning 
till Bergslagen och utförsellederna därifrån.

1 själva verket anlades de 10 städerna i två etapper. Två av städerna bröt det all
männa geografiska mönstret. De anlades i Finland.91 Efter en kort paus 1640 grun
dades, under loppet av bara tre år, de övriga 8. Bergshanteringens växande ekono
miska roll hade ökat behovet av permanenta samlingspunkter för varuförmedling 
till och från området. Städernas lokalisering speglade väl detta behov. Städer som 
Lindesberg, Nora, Säter och Avesta låg centralt i förhållande till områdets järnpro
duktion. Falun liksom tidigare Sala grundades som bergsstad efter europeisk före
bild. Kristinehamns och Vänersborgs9’ grundningar 1642 ska ses i samband med 
den västliga utförselledens växande betydelse. Vänern och Göta älv blev allt viktiga
re farleder för den ständigt växande exporten av stångjärn till de västeuropeiska 
marknaderna.96

Den tredje stora stadsgrundningskampanjen ägde rum mellan 1649 och 1653. 
Denna gång var den geografiska tyngdpunkten förflyttad till Finland. Totalt anlades 
nio städer (exkl flyttningen och omgrundningen av FLelsingfors) varav sju lokalisera
des till den finska riksdelen.9 Det kustlokaliserade finska stadssystemet förtätades 
genom anläggningarna av städerna Brahestad, Jakobstad, Kristinestad och Veckelaks. 
Tydligt framträder också försöket till expansion in i Finlands inland. Här grundades 
Villmanstrand, Kajana och Brahea. I detta område var emellertid förutsättningarna 
dåliga. Samtliga av de inlandsfinska stadsgrundningarna förblev mycket små och 
obetydliga, och några av dem blev kortvariga som privilegierade stadssamhällen.96 
De stora grundningskampanjerna upphörde i och med insatsen 1649-53. De få städer 
som anlades under återstoden av stormaktstiden hade delvis andra syften och tillkom 
i ett annat ekonomiskt och politiskt klimat. Militära och politiska motiv spelade en 
viktigare och mer direkt roll i dessa fall.

Stagnationens geografi
Generellt sett var 1600-talets förra del en period av höga tillväxtnivåer, kanske t.o.m. 
högre än under föregående period. De sammanhängande stagnationsområdena var 
färre och mindre än de expansiva regionerna. (Karta 12:4, s 168) Som tidigare hittar 
vi stagnationsområdena främst i de skånska landskapen, där bilden är splittrad, och i 
Götalands inland.99 Det enda helt entydiga stagnationsområdet under 1600-talets 
förra hälft låg i centrala Götalands inland. De flesta av städerna i inlandsbältet från 
Lidköping i väster till Skänninge i öster hade en stagnerande utveckling. Några få av 
städerna uppvisar en viss procentuell tillväxt, men inga av dem var expansiva i egentlig



Karta 12:6 Stadsgrundningar 1639-1786

φ städer grundade 1779-1786 (5 städer)

O städer grundade 1659-1745 (5 städer)
® städer grundade 1649-1653 (9 städer) 
o städer grundade 1639-1643(10 städer)
• befintliga städer 1638

1779-86 
Heinola 1785
Kaskö 1785 /649-MJ2
Viinnin 1 IS') ΒΓΕΠ03 1 652
Tammerfors 1779 ®raî'e,“d 
Östersund 1786 VeÇkela^Jf3 

Granna 1652
Jakobstad 1653

Eskilstuna 1659 165‘,, .,
Karlshamn 1664 K™tmestad >651 
Karlskrona 1680 ''“holm 165.2,... 
Lovisa 1745 Villmanstrand 1649
Strömstad 1672

1639-1643
Askersund 1643 Avesta 1641 Falun 1641
Kristinehamn 1642 Lindesberg 1643 Nora 1643 
Nyslott 1639 Säter 1642 Tavastehus 1639
Amål 1643

Källa: se Lilja (1996a)



mening. Detta huvudsakligen spannmålsproducerande område hade uppenbarligen 
en för perioden svag utveckling.

Städernas rang och storlek på 1610- och 1650-talen
Den starka dynamiken i stadssystemet under 1600-talets förra hälft skapade stora 
förskjutningar i städernas rang/storlekfördelning. 1 diagram 12:2 framträder den 
kraftiga urbana expansionen mycket klart. Rang/storlek-kurvan har på 1650-talet 
förskjutits kraftigt uppåt och åt höger i förhållande till 1610-talets fördelning. Stads
folkmängden var större och städerna Her till antalet.

Under 1600-talets förra del förstärktes den urbana integreringsprocessen som är 
märkbar redan under äldre vasatid. Jämför man 1 61 O-talets kurvor i diagrammet 
med 1650-talets framgår tydligt hur kurvlutningen från ungefär rang 10 och nedåt 
antagit en mer linjärt fallande form. Den konvexa kurvformen under 1610-talet har 
jämnats ut på 1650-talet, och det är en förändring som är tydlig både för undersök
ningsområdet som helhet och det område som låg inom det gamla rikets gränser.

Diagram 12:2 - Städernas rang/storlek-fördelning på 1610- och 1650-talen

1610-talet, riket etter 1658 
-1610-talet, riket före 1658 
-1650-talet, riket efter 1658 

1650-talet. riket före 165:



Kontrasten mellan undersökningsområdet å ena sida och "riket" å den andra har 
dessutom minskat, vilket bland annat är en följd av genomsnittligt starkare urban 
tillväxt i städerna inom det gamla riket än i de städer som på 1650-talet kom att 
införlivas med riket.

Visserligen kan 1650-talets rang-storlekkurva inte beskrivas som en konkav-kon
vex kurva eftersom den ökande urbana integrationen börjat sudda ut det konvexa dra
get i kurvans nedre del, men overdimensioneringen av systemets största stad kvarstår 
och har förstärkts. Redan på 1570- och 1 610-talen kunde vi iaktta detta fenomen. 
(Jmf diagram 12:1) Stockholm var då kanske 2‘/_> till 3 gånger så stor som den näst 
största staden (Åbo), men samtidigt framstod staden ännu som underd i mensionerad 
i förhållande till de medelstora och mindre städerna. Ett verkligt primatstadsförhål- 
lande uppnåddes först när Stockholm efter 1600-talets expansion gick in i rollen som 
rikshuvudstad. Då framträdde Stockholm för första gången som den utan konkurrens 
dominerande staden i riket. Redan på 1650-talet kan man räkna med att Stockholm 
hade nått över sju gånger den näst största staden i storlek. Då var primatstadsförhål- 
landet väl etablerat, med hela den lägre hierarkin klart underdimensionerne! i förhål
lande till huvudstaden.

Stadssystemet på 1650-talet

Stadshierarkin
Perioden mellan 1610- och 1650-talen var det skede då den ”tidigmoderna urbani- 
seringscykeln” nådde sin expansiva kulmination. Förändringarna då skapade ett i 
viktiga avseenden nytt urbant system (karta 12:7). Nygrundningarna innebar en 
expansion ut mot rikets ytterområden och Stockholms tillväxt en centralisering. Sex
tonhundratalets förra del präglades av denna "dualism” mellan centralisering och 
perifer expansion.

En stor del av städerna flyttade upp en storleksklass samtidigt som de många 
nygrundningarna innebar tillflöden underifrån. Ännu vid 1600-talets mitt var därför 
den lägsta storleksklassen av ”mikrostäder" dominerande, (infällt diagram karta 1 2:7) 
Men kategorien ”småstäder" på 500—1.000 invånare började vid denna tid framträda 
som en huvudgrupp. Den enda kategorin vars förluster och tillflöden tycks ha balan
serat varandra är gruppen "medelstora städer” (klass 5). Detta fenomen är kanske 
främst en följd av en tillströmning underifrån kombinerad med en relativt stark till
växt i gruppen "större medelstäder”, som nu började framträda som systemets andra- 
rangsstäder. Delvis kan fenomenet förklaras av de föregående periodernas tendenser 
till regional centralisering, där städer som Kalmar, Norrköping, Nyköping, Gävle 
och Göteborg framträder som ett slags regionala "primatstäder” för större inlands
regioner. Men till bilden hör också den mycket snabba befolkningskoncentration 
som ägde rum i Falun på kort tid efter stadens formella grundning vid l64()-talets 
början.

Bergslagsområdets växande ekonomiska betydelse avspeglade sig under äldre vasa
tid och stormaktstidens början också i områdets många nygrundningar. Av allt att



Karta 12:7 Städer fördelade på storleksklasser, 1650-talet

Stockholm (storleksklass 1; ca 35(X)0 inv) 

φ större storstäder (storleksklass 2; ca 8(XX)-16CXX) inv) 

φ stora städer (storleksklass 3; ca 4000-8000 inv)

• större medelstäder (storleksklass 4; ca 2000-4000 inv)
• medelstora städer (storleksklass 5; ca 1000-2000 inv)
• småstäder (storleksklass 6; ca 500-1000 inv)
. mikrostäder (storleksklass 7; under 500 inv)

• samstämmiga indikationer
• enstaka indikationer 

interpoleringar

Källa: se Lilja (1996a) 7 6 5 4 3 2 1 storleksklass



döma fanns det goda förutsättningar för en urban expansion. I flertalet fall lyckades 
de unga städerna på ett tidigt stadium växa ur mikrostädernas trånga kostym. Som 
framgår av karta 12:7 var nygrundningarna i bergslagsområdet efter bara tre decen
niers existens som regel större än flertalet av de avsevärt äldre västgötastäderna. 
Nygrundningarna längs Bottenviken hade däremot inte hunnit lika långt i utveck
ling. Flertalet av städerna längs Bottenvikens inre hörde ännu till gruppen "mikro- 
städer”. De som lyckats bäst var samtidigt de som var äldst.100

Kombinationen av rådande tendenser till regional och nationell centralisering och 
den fortfarande mycket uttalade östersjöorienteringen skapade en viss tyngdpunkts- 
förskjutning mot rikets centralare delar. Det övergripande geografiska mönstret hade 
en mycket klar centrum/periferi-aspekt. Drar man en gränslinje som innefattar Öster
götland, centrala och östra Svealand, södra Norrland och sydvästra Finland framträ
der ett centralt urbant bälte med städer i storleksklasserna från "småstäder” upp till 
”större medelstäder”. Centralt lokaliserat i detta bälte tronar Stockholm som ett 
slags överordnad fokuseringspunkt.

Systemets periferi låg utanför det centrala bältet fördelat i alla väderstreck från 
Småland, via Västsverige, Norrland till östra Finland. De perifera områdena var visser
ligen inordnade i det nationella systemet, men de dominerande regionala huvud
orterna främst Göteborg, men i viss mån också Kalmar och Viborg, bildade alterna
tiva koncentrationspunkter för de perifera regionernas flöden av varor, människor 
och kapital. Den yttre ringens karaktär av periferi understryks ytterligare vid en jäm
förelse med det relativt välutvecklade urbana systemet i de ännu mot Köpenhamn 
orienterade ”skånska” landskapen.

I förhållande till tidigare perioder innebar denna centrum/periferi-dimension inte 
någon egentlig förändring, men den fick tydligare konturer med stadssystemets geo
grafiska expansion och samtidiga centralisering. Den avgörande skillnaden i förhål
lande till äldre vasatid är snarare den allmänna orsaksbakgrunden. Under 1600-talets 
förra hälft hade den svenska stormaktsexpansionen tagit fart. Den tidigare anpass
ningen till det hanseatiska handelssystemet i Östersjön avlöstes av en svensk territo
riell expansion.

Städerna och rikets expansion
Den svenska statens maktexpansion fick sitt kanske naknaste uttryck i stormakts
tidens militära projekt. Det var framför allt tre områden som berördes: de ”skånska” 
landskapen som fram till 1600-talets mitt var danska, de baltiska och nordtyska 
områdena som hamnade under svenskt herravälde på 1500- och 1600-talen, samt 
slutligen de östfinska områden som först erövrades av Sverige på 1600-talet och sedan 
av Ryssland på 1700-talet. Sveriges territoriella förluster till Ryssland kom att påver
ka stadssystemet under urbaniseringscykeln stagnationsfas, dess B-fas, och behandlas 
därför i nästa kapitel. Flär kommer jag att koncentrera analysen på de danska och 
tysk-baltiska erövringarna.

Sambandet mellan stadsantalets ökning och den urbana befolkningens tillväxt är 
långt ifrån direkt och oförmedlat. Medan nygrundade städer visserligen representerar 
en aspekt av urbaniseringsprocessen som sådan kan man inte säga att detsamma gäller



erövringar av städer. I detta fall rör det sig ju om ett politiskt betingat, "artificiellt" 
befolkningstillskott. Det är dock klart att ett kraftigt nytillskott av urbana samhällen 
får inflytande på ett stadssystem och dess inre struktur även om det "bara" handlar 
om gränsförflyttningar. De välkända resultaten av de svenska erövringarna, med 
geografisk expansion, omfattande utrikespolitiska bindningar och åtaganden i den 
centraleuropeiska maktkampen, kunde inte undgå att skapa ett förändringstryck i 
det urbana systemet. Tyngdpunkter förskjöts, infrastrukturella nätverk omoriente
rades och regioner länkades in i nya ekonomiska och sociala mönster. I dessa geopo
litiska förändringar kan man se ett direkt resultat av den nya ”nationalstatens” eller 
"maktstatens" inverkan på de urbana processerna i Norden.

Stiider från Danmark till Sverige
Erövringarna från Danmark innebar betydande strukturella förändringar av stadssys
temet. Tidigare danska städer kom att lösgöras från sitt sammanhang och införlivas 
med det svenska centralortssystemet, och det var en förändring som fick konsekvenser 
för systemet i dess helhet. En tydlig regional tyngdpunktsförskjutning blev följden, 
vilken i sin tur kom att påverka de flöden av arbetskraft och resurser som fanns till
gängliga inom ramarna för det feodala samhällssystemets små marginaler.

De territoriella erövringarna från Danmark på 1640- och 1650-talen gav en 
ökning av det svenska rikets stadsantal med inte mindre än 21 städer. Nytillskottet 
var markant och innebar en samtidigt en dramatisk ökning av rikets stadsbefolkning. 
Elur stor är emellertid svårt att avgöra. Urbaniseringsprocessen i de skånska landskapen 
är, på grund av en besvärlig materialsituation, svår att studera empiriskt. De danska 
arkiven har ingen motsvarighet till de svenska mantalsiängderna och de båda Älvs
borgs lösen. Det material, s.k. mönstringsrullor, som med en viss försiktighet tycks 
kunna användas i ett övergripande komparativt sammanhang, har proveniens och syf
ten som skiljer sig från det svenska materialet. Problemet förvärras av att det danska 
källmaterialet är sparsamt bevarat. Vi befinner oss på svag grund vid alla försök att 
jämföra de danska mönstringslängdernas data med det tidiga mantalsmaterialet i 
Sverige. Egentligen är det bara möjligt att göra en försiktig rekonstruktion av 
utvecklingen före 1600-talets mitt, men resultaten kan anses godtagbara för tentativa 
resonemang. De presenteras i tabell 12 nedan.101

Trots de uppenbara bristerna i materialet ger tabellen en tydlig indikation på att 
stadssystemet i de skånska landskapen hade en svag utveckling under 1500-talets 
senare och 1600-talets förra hälft. En beräknad totalfolkmängd på ca 17.000 invånare 
i de 1 588 befintliga städerna står mot en beräknad stadsbefolkning av samma stor
leksordning i de städer, som ännu fanns kvar vid 1600-talets mitt. Alltså ingen för
ändring! En del av förklaringen till den svaga utvecklingen ligger i en minskning av 
antalet städer i området. 1 588 fanns 23 privilegierade städer i Skåne, Halland och 
Blekinge och 3 i Bohuslän. Drygt sextio år senare hade antalet reducerats till 18. Fram 
till 1600-talets mitt var minskningen av antalet städer ett resultat av den danska kro
nans stadspolitik. Militära och merkantila hänsyn motiverade privilegieinclragningar. 
Man strävade efter en koncentration av de befintliga urbana resurserna. En bakgrund 
till stadsnedläggningarna kan vara det i tidigare forskning påtalade faktum att områ-



Tabell 12 - Städer i de "skånska landskapen", antal och folkmängd

Period A
nt

al
 st

äd
er

o 8 s
ta

ds
fo

lk
m

än
gd

E

stadsfolkmängd
Qö mv mdn Qn

storleksindex
Qö mv mdn

1588 26 17,2 734 662 570 269 0,9 1.2 1,6
1650-70-tal 21 16,8 978 801 700 340 0.8 0,8 1,1
1690-tal 18 20,3 1211 1126 854 409 0,8 0.9 1,1

Qn

0,9
0,9

Källa: Lilja 1996a, appendix C.
Anmärkningar: Tabellen inkluderar Bohusläns städer
Qö och Qn = övre och nedre kvartil Storleksindex - svenska medeltidsstäder =
mv = aritmetiskt medelvärde 
mdn = median
Folkmängden beräknad som medelvärde av max- och minvärden i tabell C2, s 184.

det redan vid medeltidens utgång var urbaniserat till sin mättnadsgrad. De många 
kuststäderna låg ofta så nära varandra att den inbördes konkurrensen måste leda till 
ekonomisk stagnation i de städer som var minst konkurrensdugliga. I några fall 
motiverades stadsnedläggningarna med att närbelägna städer skulle få bättre utveck- 
lingsbetingelser.lt)J Denna koncentrationspolitik skulle på 1670- och 80-talen föras 
vidare i Blekinge av den svenska kronan, då städerna Kristianopel, Ronneby och 
Sölvesborg förlorade sina privilegier till förmån för nygrundningarna Karlshamn och 
Karlskrona.

Stagnationen i stadssystemet döljer ganska stora skillnader på lokal nivå. Om man 
jämför de 1 7 dokumenterade städerna från 1600-talets senare del med samma 1 7 stä
der 1688 framstår det som troligt att en viss, om än måttlig, expansion kan ha ägt 
rum. Den årliga procentuella tillväxten låg i genomsnitt på 0,2—0,4 %; en svag men 
ändå omisskännlig tillväxt. En jämförelse mellan olika befintliga mönstringslängder 
före 1650-talet tyder också på en viss expansion under 1500-talets slut och 1600- 
talets början. Sju dokumenterade städer hade i genomsnitt 0,4 % årlig tillväxt mellan 
1 588 och olika år 1624—1647. Tillväxten varierade kraftigt men bara en stad hade ett 
sjunkande antal mönstrade hushåll.10’

Visserligen kan mönstringslängdernas uppgifter inte ses som några starka belägg, 
men de låga tillväxtsiffrorna faller in i ett dominerande tolkningsmönster vad beträf
far den danska urbana utvecklingen. I dansk forskning har man starkt betonat de 
mycket svåra decennierna kring 1600-talets mitt.1(M Den regionala urbana kris som 
drog över de "skånska landskapen” var inte begränsad till områdena öster om Öre
sund. Av allt att döma reducerades Köpenhamns befolkning mellan ca 1640 och



1660.1111 Även de övriga delarna av det danska stadsväsendet drabbades märkbart. 
Enligt gjorda beräkningar kan stadsbefolkningen i Danmark ha stannat på ca 90.000 
mellan 1640-talets mitt och början av 1670-talet.

De "skånska” landskapen fick en urbaniseringsprocess som i mycket blev präglad 
av gränsproblematiken. Området drabbades hårt av de återkommande krigen. Utöver 
effekterna av rena krigshandlingar blev följdföreteelser som sjukdomar, ökat pålage- 
tryck m.m. en tung belastning på städernas befolkning och ekonomi. Den kombine
rade effekten av krig och andra bördor fick en återhållande inverkan på staclstillväx- 
ten. Under de perioder kring 1 600-taiets mitt och på 1670-talet, då krigen slog som 
hårdast, vände samtidigt de internationella konjunkturerna på ett sätt som miss
gynnade de livsmedelsproclucerande skånska landskapen. Ett internationellt prisfall 
på jordbruksprodukter underminerade lönsamheten i viktiga sektorer av städernas 
utrikeshandel.106 Till denna bild av stagnation och kris hör också den omstrukture
ring av städernas handelsförbindelser som blev följden av gränsförskjutningen på 
1650-talet. Nationsgränsen kom att gå mellan metropolen Köpenhamn och dess 
omland i Halland, och Skåne. Även andra danska orter, som stått i kontinuerlig han
delskontakt med de skånska och halländska städerna, fick sina kontakter försvårade. 
Städerna i området blev under de krigiska förvecklingarna helt avskurna från sina 
kanske viktigaste motparter i den urbana infrastrukturen, men detta gällde inte bara 
i tider av krig utan också den fredstida näringsutövningen. Den svenska tullpolitiken 
inverkade menligt även när handel och sjöfart fungerade normalt. Så skapade nya tull
barriärer och avskurna omlandsförbindelser akuta utvecklingsproblem i en region 
som redan tidigare var prövad av krigets destruktiva framfart.107 Såväl politiska som 
handelsekonomiska mekanismer kan således ha bidragit till stagnationen i området. 
De växande motsättningarna mellan Sverige och Danmark gynnade inte de skånska 
och halländska kuststäderna. Dessa var beroende av fri tillförsel från det inre av 
Götaland.

Trots den stagnerande urbana utvecklingen i de ”skånska” landskapen innebar de 
svenska terriroriella erövringarna ett mycket markant tillskott till det befintliga 
stadssystemet i riket. Antalet städer ökade liksom stadsbefolkningen totalt.108 Bety
delsen av detta inflöde i det svenska urbana systemet ska inte underskattas men det 
skapade inte så djupgående förändringar som man i förstone kan tro. Redan på 1650- 
talet hade nygrundningarna bidragit med större tillskott än de tidigare danska stä
derna. Även Stockholm och de svenska medeltidsstädernas bidrog var för sig med en 
större expansion.100 I motsats till de erövrade städernas stagnation hade de svenska 
städerna dessutom en påtaglig expansion på 1600-talet.

De tidigare danska städerna förefaller genomsnittligt ha varit något större än de 
svenska under 1 500-talets senare del, men skillnaden var inte påfallande stor. Deras 
svaga utveckling innebar också att den skillnad som funnits i stort sett var försvun
nen vid 1 600-talets mitt. Tabell 12 visar de erövrade städernas genomsnitts- och 
kvartilvärden och jämför dem med en referensgrupp av svenska medeltidsstäder 
(utom Stockholm). När städerna i de tidigare danska provinserna erövrades av den 
svenska kronan innebar detta således införlivande av ett område med ungefär samma 
urbana utvecklingsnivå som de urbaniserade delarna av det svenska riket. Den vik



tigaste kontrasten i förhållande till det svenska stadsväsendet var den större stadstät- 
heten i de ”skånska" landskapen, men även i Sverige fanns områden som kan karak
teriseras som fullt urbaniserade. Det försprång i urban utveckling som kan iakttas 
ännu på 161 O-talet hade, fram till den svenska stormaktstidens höjdpunkt vid 
1600-talets, mitt minskat genom den urbana expansionen i det svenska riket och de 
samtidiga urbaniseringsproblemen i Danmarks kärnområden.

Tillskottet av danska städer i det svenska stadssystemet innebar därför inte någon 
genomgripande kvantitativ omstrukturering. Kanske var det inte heller att vänta 
sig. Visserligen var Danmark, om man i sammanhanget bortser från de glesbebyggda 
vidderna i Norge, Island och Grönland, på medeltiden längre kommet i urbanise
ringsprocessen, men de danska städer som integrerades i det svenska stadssystemet 
var med få undantag utpräglade provinsstäder. Utöver de svårigheter som skapades av 
de politiska förvecklingarna och ogynnsamma ekonomiska trender kom de danska 
provinsstäderna också att belastas med den nya danska nationalstatens centralise- 
ringssträvanden. Det danska stadssystemet kännetecknades i hög grad av det fenomen 
som kallats "monocentrism". Köpenhamn växte under 1600-talet ut till en konti
nental metropol, och denna tillväxt skedde i stor utsträckning just på bekostnad av 
provinsstäderna längre ner i stadshierarkin. Det här var en process som visserligen 
accentuerades efter enväldets införande i Danmark-Norge 1660, men urban centra
lisering präglade uppenbarligen den danska urbaniseringsprocessen åtminstone från 
1500-talets senare del.110

Främmande städer under svensk kontroll
Den svenska stormaktens expansion i Baltikum och nere på den europeiska konti
nenten ledde till att stora europeiska landområden för kortare eller längre perioder 
hamnade under svensk kontroll. I delar av dessa ockupationsområden fanns vid tiden 
för erövringarna ett väl etablerat stadsväsende. Flera av medeltidens viktiga hanse- 
städer blev ”svenska” för en tid. Även dessa erövringar innebar tyngdpunktsförskjut- 
ningar i det svenska stadssystemet.

Totalt sett innebar de tyska och baltiska erövringarna att åtminstone ett sextiotal 
städer införlivades med riket för kortare eller längre perioder.111 De viktigaste till
skotten kom under åren 1617—21 samt med Westfaliska freden 1648. Bland de städer 
som på detta sätt införlivades i ett utvidgat ”svenskt” urbant system fanns de ekono
miskt och demografiskt viktiga städerna Reval, Dorpat, Riga, Anklam, Wismar och 
Stralsund. Kvantitativt sett innebar de tyska och baltiska erövringarna en mycket 
betydande ökning av det stadsväsende som vid 1700-talets början kontrollerades av 
den svenska kronan. De gamla hansestäderna Riga och Stralsund var vid tidpunkten 
för deras införlivande med Sverige (1621 resp 1648) klart större än någon annan sam
tida svensk stad med undantag för Stockholm. Enligt Bairoch/Batou/Chevre hade 
Stralsund och Riga sammanlagt 24.000 invånare år 1700, vilket är mer än invånar- 
talet i samtliga svenska nygrundningar (41 städer, ca 23.000 inv.) vid 1600-talets 
mitt.11J

Omkring år 1600 nådde även Reval, Dorpat och Anklam över 5.000 invånare, dvs 
den nedre gräns som Bairoch/Batou/Chevre satt för sin databas över europeiska stä-



tiers befolkningstal. Vid denna tidpunkt hade de städer med 5.000 och mer invånare, 
som så småningom skulle hamna under svensk överhöghet sammanlagt ca 43.000 
invånare. Det ytterligare kanske femtiotal städer som låg under gränsen 5.000 invå
nare kan här bara grovt uppskattas. Majoriteten av dem torde ha hört till kategorier
na små eller medelstora städer i samma storleksordning som motsvarande svenska. 
Ett genomsnittligt befolkningstal på 700—1.000 invånare kan vara en rimlig upp
skattning. Om vi antar att det sammanlagt rörde sig om 50 städer hamnar vi på 
aggregerade befolkningstal i storleksordningen 35—50.000 i de små och medelstora 
städerna. Denna schablonmässiga beräkning ger således ett totalt urbant befolknings
tal omkring år 1600 på ca 80—90.000 i de områden av Europa som på 1600-talet 
hamnade under svensk överhöghet. I det svenska riket fanns på l6l 0-talet en stads
befolkning på approximativt 46.000 invånare. Endast Stockholm nådde då över
5.000. Dessa jämförande tal säger i all sin osäkerhet något om det tillskott av urbana 
resurser som de baltiska och tyska erövringarna innebar.

Stralsund och några av de mindre städerna i norra Vorpommern skulle förbli under 
svensk överhöghet till 1800-talets början. Flertalet av erövringarna gick emellertid 
förlorade redan med frederna 1719—21. De flesta av de tyska och baltiska städerna 
kom således att höra till Sverige under en förhållandevis kort period. Städerna i 
Ingermanland och Livland var Svenska under ungefär ett sekel. De pommerska stä
derna tillhörde riket ännu kortare tid, ca 75 år. Endast Estland och norra Vorpom
mern hörde rill det svenska riket under hela eller större delen av den period som be
handlas här. Men dessa områdens karaktär av permanenta ”ockupationszoner” gör att 
deras demografiska och ekonomiska integrering i riket aldrig blev fullständig. Deras 
influens på stadssystemet inom den nordiska delen av riket är naturligtvis svår att 
bedöma, men integreringsfaktorerna bör ha varit avsevärt starkare inom Sverige-Fin- 
lands gränser än de sociala och ekonomiska band som kopplade samman denna del av 
riket med de kontinentala erövringarna.111

Samtidigt kan man inte heller bortse från de baltiska och tyska erövringarna vid en 
analys av strukturerna i undersökningsområdets urbana system. Det blir exempelvis 
lättare att förstå Stockholms expansion till primatstad på 1600-talet om man tar hän
syn till att huvudstaden utgjorde fokuseringspunkt för ett rike som under perioder 
sträckte sitt kontrollområde långt ner på den europeiska kontinenten öster och söder 
om Östersjön. Omvänt blir Stockholms långvariga stagnation mer begriplig om den 
sätts i sitt samband med stormaktsrollens tilltagande svårigheter från 1600-talets 
slut. Imperiehuvudstaden Stockholm hade iklätt sig en kostym som visade sig allt för 
rymlig i småstatens verklighet. Det är inte för djärvt att här dra en parallell till 1900- 
talets Wien, som från att ha varit den stolta kulturella och politiska metropolen i en 
mångnationell dubbelmonarki bokstavligen över en natt förvandlades till huvudstad 
i en av många europeiska smånationer. Wiens stagnation på 1900-talet liksom Stock
holms på 1700-talet kan stå som symboler förde imperiala storhetsdrömmarnas nöd
vändiga tidsbunclenhet.



Förändringar 1650- till 1690-tal

Under l6()0-talets senare del framträdde nya tillväxtmönster i stadslandskapet 
(karta 12:8). Den generellt bättre datakvalitén gör att vi nu också kan dra slutsatser 
med något större självförtroende, även om deras hypotetiska natur fortfarande för
tjänar att understrykas.

Den allmänna tillväxten var ännu under 1600-talets senare del mycket hög, men 
man kan konstatera en viss tendens till avmattning. Medianen och spridningsmåtten 
ligger något lägre än under seklets förra del.

Expansionens geografi
Vid en jämförelse med den föregående perioden kan man nu se klara förändringar i 
fördelningen av expansions- och stagnationsområdena. Perioden innebar en tydlig 
förskjutning av stadstillväxten mot inlandsstäderna i den svenska riksdelen. Inre 
Småland, Västergötland och ända upp till Vänern bildar en sammanhängande zon 
dominerad av jämförelsevis starkt växande städer. 4

Det ligger både kontinuitet och förändring bakom detta tillväxtmönster. Bergs
näringarnas viktiga ekonomiska roll har fortsatt att stimulera den urbana tillväxten. 
Det nya är den ytterligare förstärkta tillväxten i väster, där järnets exportväg via 
Vänern och Göta älv-systemet fick en allt starkare betydelse. Möjligen kan också en 
ökande internationell efterfrågan på trävaror ha bidragit till tillväxten i städer som 
Amål och Vänersborg.111 Det inre Götalands roll som överskottsområde för boskaps- 
och jordbruksprodukter kan också ha skapat förutsättningar för en urbanisering i 
inlandet. Förutom de starkt expansiva städerna kan man se hur de tidigare så svagt 
växande städerna i Västergötlands inland nu av allt att döma visar tendenser till en 
förbättrad, om än inte anmärkningsvärt stark, utveckling. Även västkusten längre 
söderut uppvisar jämförelsevis höga tillväxtnivåer. Tillväxtbilden har överhuvudtaget 
en västlig tyngdpunkt, men inte enbart en västlig. De västra mälarstädernas relativt 
starka tillväxt tyder på en fortsatt betydelse för vissa delar av de traditionella berg
slagerna. Men bilden är här mer splittrad. Med undantag för Stockholm var stads
tillväxten svagare i östra mälarområdet, men också längs Dalälven.

Ytterligare en tillväxtzon låg i de mellersta delarna av Norrland och Österbotten. 
I likhet med nygrundningarna i det svenska inlandet fick de nya bottniska städerna 
en snabb skjuts framåt. Det kan knappast handla om annat än den tidigare omtalade 
intiala tillväxt som kännetecknade flertalet av 1600-talets nygrundningar. Södra 
Finlands kustland framträder också som ett område med relativt god tillväxt. Or- 
saksbilden är här mer oklar, men handel med de svenska områdena söder om finska 
viken kan vara en viktig faktor i sammanhanget.116

Den gynnsamma bilden av senare 1600-talets urbana utveckling kan till bety
dande del återföras på nygrundningarnas expansiva etableringsskeden. Många av 
1600-talets nygrundade städer hade en stark inledande tillväxt. Väger man in detta 
faktum i det allmänna urbaniseringsförloppet framstår periodens urbana tillväxt 
trots allt som något svagare än den generella bilden ger sken av.



Karta 12:8 Stader fördelade på tillväxtklasser 1650- till 1690-talet
Periodspecifika tillväxtklasser (1650- till 1690-tal)

• ■ tjärde kvartilen (gränsvärden 1,1 -3,5% per år)
• ■ tredje kvartilen (gränsvärden 0,5-1,0% per år)
• ■ andra kvartilen (gränsvärden 0,0-0,4% per år)
• ■ första kvartilen (gränsvärden -1,6—0,1% per år)
• samstämmiga indikationer
® enstaka indikationer ,

interpoleringar

■ städer grundade 1610-till 1650-tal 
? uppgiftsaknas



Stagnationens geografi
Som en tydlig kontrast framträder stagnationen längs den tidigare så expansiva svens
ka östkListen. Ett centralt område från Nora och Lindesberg i väster till den södra 
delen av finska bottenviksktisten bildar också ett sammanhängande stagnationsbälte. 
1 övrigt är stagnationens geografi mer spridd i landskapet. Stagnationszoner låter sig 
inte lika lätt avgränsas som expansionszonerna.

Den svaga utvecklingen längs östkusten hänger möjligen samman med den utpräg
lade lågkonjunkturen i Tyskland, som i sin tur kan föras tillbaka på det trettioåriga 
krigets destruktiva framfart. Det gamla hanseatiska handelssystemet gick under 
1600-talets förra del mot sin upplösning. Tomrummet fylldes av nederländskt kapi
tal och nederländsk handel, men den nederländska perioden i svensk ekonomisk 
historia var i stor utsträckning fullbordad vid 1600-talets mitt. Nederlänclarnas 
intresse för storskaliga investeringar i Sverige avtog under senare delen av 1600-talet 
utan att annat internationellt kapital ännu var berett att ta över. Den svenska stor
makten hade börjat visa tecken på svaghet och stagnation. De interna problemen 
växte i takt med urholkningen av statsfinanserna. Det utländska kapitalet och den 
svenska staten kunde inte längre gå samma vägar.11

Stadsgrundningspolitikens avklingcinde
Kronans politik gentemot städerna spelade en fortsatt stor roll under 1600-talets 
senare del. En finansiellt och militärt stark stat krävde strategiska resurskoncentra
tioner som fick starka lokala urbaniseringseffekter. Politiken med nygrundningar av 
städer övergavs emellertid under 1600-talets senare del. Från 1654 fram till 1700 
grundades endast fyra nya städer, och tre av dem var på ett eller annat sätt militärt mo
tiverade.1111 Det handlade om konsolidering av nyerövrade områden. I norra Bohus
län anlades Strömstad (1672) som en gräns- och garnisonsstad mot Danmark-Norge. 
Stadspolitiken fick genomgripande konsekvenser kring Hanöbukten, där två av de 
danska städerna lades ner och ersattes av ett par strategiskt viktiga och expansiva 
nygrundningar. I Blekinge förlädes en stor garnison till den nya staden Karlshamn 
(1664). I Karlskrona (1680) blev örlogsbasen en dynamisk kraft bakom stadens 
expansiva utveckling under stormaktstidens slutskede.ny

Ett tydligt tecken på försämrade urbaniseringsbetingelser under senare delen av 
1600-talet är de privilegieindragningar som nu började få en större omfattning än 
tidigare. Totalt lades 14 städer ned under 1600-talet. (Karta 12:9) Utöver ett fåtal 
strödda fall fördelade sig nedläggningarna geografiskt på tre områden, Blekinge och 
nordöstra Skåne, Finlands inland och bergslagsområdet.1“"

I de skånska landskapen hann den danska kronan lägga ned sex1JI städer mellan 
1600 och 1658, och i samtliga fall var syftet att ekonomiskt och politiskt stärka när
belägna konkurrentstäder. När den svenska kronan från 1 658 tog över stadspolitiken 
i området fortsatte man bara denna omstrukturering.1-1“

Paradoxalt nog finns det tecken som tyder på en viss överetablering av städer också 
i bergslagsområdet. Denna del av riket låg perifert i förhållande till de agrara central
bygderna och området hörde till en av stadspolitikens expansionszoner under 1600- 
talets förra hälft. Så småningom växte emellertid konkurrensen med de många bru-



Karta 12:9 Nedlagda städer - 1600-talet

O slädcr nedlagda 16(X)-1626 (6 städer) 
@ städer nedlagda 1654-1680 (4 städer)
• städer nedlagda 1683-1695 (5 städer)
• befintliga städer är 1700

Städer nedlagda 1600-1626 
Elleholm 1600 
Lyckâ 1600 
Vä 1614 
Ähus 1618 
Trelleborg 1619 

\ Gamla Lödöse 1626

1654-1680 
Sölvesborg 1654 
Bästad 1676 
Kristianopel 1676 
Ronneby 1680

1683-1695 
Villmanstrand 1683 
Nyslott 1683 
Avesta 1686 
Brahea 1688 
Filipstad 1695



ken, vilka själva tillgodosåg bruksbefolkningens varubehov. De små städerna, med 
varuförmedling till omlandet som huvudfunktion, fick svårare att hävda sig. I 1700- 
talets ekonomiska debatt förekom till och med förslag som gick tit på att bruken skul
le överta städernas nyttiga roll som varuförmedlare.12’ Nedläggningen av städerna 
Avesta och Filipstacl bör ses i detta perspektiv. Båda förblev små och ingen av dem 
visade tecken på utveckling.

Försöken till expansion in i det finska inlandet strandade främst på områdets out
vecklade ekonomi och den glesa bebyggelsen. Det fanns inte behov av städer. Över- 
skottsproduktionen var begränsad, och den som fanns transporterades söderut via 
sjösystemet till Viborg och de andra kuststäderna. Fyra av sextonhundratalets ny- 
grundningar12 1 lades ned under loppet av några få år på 1 680-talet. Förutom de fak
tiskt nedlagda städerna planerade man dessutom indragning av andra stadsprivilegier 
utan att dessa planer förverkligades. Bortsett från en trevande början på 1780-talet 
skulle det i praktiken dröja till 1830-talet innan det finska inlandet på allvar drogs 
in i urbaniseringsprocessen.125

Städernas rang och storlek på 1650- och 1690-talen
Under 1600-talet pågick en tillväxt i stadshierarkins övre delar. (Diagram 12:3) Den 
var tydlig redan under 1600-talets förra del, men vid seklets slut hade polariserings- 
tendensen förstärkts ytterligare. På 1690-talet har Stockholm kanske niofaldigat den 
största andrarangsstadens befolkningstal.

Staden hade då erövrat den obestridda ställningen som rikets ekonomiska och poli
tiska huvudstad i alla relevanta avseenden. Primatstadssituationen hade i själva ver
ket nått sin fulla utveckling. Vare sig tidigare eller senare skulle Stockholm uppnå 
en så dominerande ställning i stadssystemet.

Perioden innebar också en allmän tillväxt på nivån omedelbart under Stockholms. 
Viktiga andrarangsstäder (Norrköping, Falun, Uppsala) var betydligt större på 1690- 
talet än de varit fyrtio år tidigare. Denna tillväxt på andrarangsnivån innebar samti
digt att rang/storlek-kurvan från rang 3 och lägre närmade sig den ideala fördelningen. 
Det är sannolikt att den förändringen representerar en viss grad av ökande integration. 
Rang/storlek-fördelningens allmänna form på 1690-talet tyder på att stadssystemet 
nått en viss grad av mognad samtidigt som det utpräglade primatstadsförhållandet 
bekräftar de politiska och administrativa centraliseringsprocessernas viktiga roll.

Stadssystemet på 1690-talet

Kontinuitet och förändring
Sextonhundratalet var den stora förändringens århundrade. 1690-talets stadssystem 
sammanfattar betydande omstruktureringar av det svenska rikets näringsgeografi 
och geopolitiska situation. (Karta 12:10) Flela systemet hade expanderat både i 
demografisk och geografisk mening. Gränsen mot Danmark hade flyttats till kusten 
och Sverige hade nu stora territorier på andra sidan Östersjön. Städerna i det svenska 
riket var fler, större och låg tätare, men dynamiken — tillväxtkraften — började visa



Diagram 12:3 - Städernas rang/storlek-fördelning pä 1650- och 1690-talen
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tecken på avmattning. Av allt att döma nådde 1600-talets urbana expansion en 
kulminationspunkt någon gång under seklets senare del. Kanske kan man tala om 
en omstruktureringsfas som nått sin fullbordan.

Samtidigt får den geografiska omstruktureringen av det urbana systemet inte dölja 
de uppenbara dragen av underliggande kontinuitet. 1690-talets urbana system var 
i grunden detsamma som 1 570-talets, bara geografiskt mer omfattande och kvanti
tativt större. Anknytningen till jordbruket och järnet som produktionsfaktorer och 
vattnet som transportelement bildar fortfarande ett slags underliggande kontrabas 
till det övergripande geografiska mönstret.

Rikets gamla och tätbefolkade centralbygder skapade redan under medeltiden 
koncentrationer och stråk av stadsbebyggelse. Mälarregionens städer liksom norra 
och centrala Götalands relativt täta urbana bebyggelse på 1690-talet representerar 
en kontinuitet från det hög- och senmedeltida stadsväsendets utbredningsmönster. 
På den motsatta delen av skalan kan konstateras hur de glest befolkade småländska,



Karta 12:10 Städer fördelade på storleksklasser, 1690-talet

\
Stockholm (storleksklass I ; ca 57()(K) inv) 

φ större storstäder (storleksklass 2; ca 8000-16000 inv) j 

φ stora städer (storleksklass 3; ca 4000-8000 inv)
• större medelstäder (storleksklass 4, ca 2000-4000 inv)
• medelstora städer (storleksklass 5; ca 1000-2000 inv)
• små städer (storleksklass, 6; ca 500-1000 inv)
. mikrostäder (storleksklass 7; under 500 inv)
• samstämmiga indikationer 
© enstaka indikationer 
O interpoleringar

Källa: se Lilja (1996a) 7 6 5 4 3 2 1 storleksklass



norrländska och hnska inlanden ännu på 1 690-talet inte förmådde bära upp någon 
betydande urban befolkning. Det äldre stadssystemets bundenhet till vattenburna 
transport- och kommunikationsleder är påtaglig även under 1690-talet. Kust- och 
strandanknytningen framträder alltfort som en ”transportstyrd” eller kommunika- 
tionsberoende lokaliseringsfaktor. Det viktiga nya i detta sammanhang är de stora 
insjöarnas, framför allt Vänern men även Vättern, och Bottenvikens ökande betydelse 
som förbindelselänkar mellan rikets utmarker och den internationella marknaden.

Stadshierarkin
De stora geografiska tyngdpunkterna i centralortssystemet var till sina huvuddrag för
delade som tidigare, men kvantiteterna var annorlunda och hierarkiseringen mer 
utpräglad. Det är tillspetsat att tala om ett utvecklat centralortsteoretiskt mönster i 
det stadssystem som formades av 1690-talets svenska och finska städer. Men vid en 
jämförelse med situationen på senmedeltiden och 1 500-talet måste ändå konstateras 
att graden av systemintegrering hade ökat. Det framgick redan vid en granskning av 
rang-storlekfördelningen på 1690-talet. Tydliga nivåer under andrarangsstäderna 
kunde visserligen urskiljas redan på 1 570-talet, men hierarkiseringen av det urbana 
systemet hade nått längre på 1690-talet. Några städer hade en lokalisering och storlek 
som gör att de kan betraktas som tredjerangsorter i ett integrerat urbant system. Men 
indelningen i hierarkiska nivåer är inte oproblematisk eftersom städernas storlek inte 
behöver samvariera med deras ekonomiska specialisering, uppsättning av centralorts- 
funktioner och influensområden. Karta 12:10 antyder ändå flera nivåer under tredje- 
rangsstäderna. Längs finska kusten och den svenska västkusten framträder exempel
vis relativt tydliga skikt av städer på lägre nivåer.

Studerar vi hierarkiseringen med utgångspunkt i samma typ av hierarkidiagram 
som användes ovan för 1610-talet framträder de hierarkiska nivåerna på ett mer 
detaljerat sätt.

De omedelbara skillnaderna mellan 1610- och 1690-talens diagram är för det 
första att hela undersökningsområdet på 1690-talet ingår i det svenska centralorts
systemet, dels att städernas befolkningstal genomgående ökat. Samtliga hierarkisk 
nivåer ligger högre på 1690- än på 1610-talet. Skillnaden är tydlig och kan uppskat
tas till mellan 50 och 100%. Andrarangsstäderna, som på 1610-talet, med Malmö 
som enda undantag, inte nådde över 2.500 invånare har på 1690-talet klättrat till 
storleksordningen drygt 5.000 invånare. Städerna på tredjerangsnivån har vuxit från 
ett brett storleksintervall runt 1.000 invånare till en nivå som närmar sig 2.500. I 
det allra lägsta skiktet har städerna vuxit från klart under 250 invånare till lika klart 
över denna gräns.

Regioner och regionala huvudstäder
De urbana regionerna under riksnivån kan liksom tidigare härledas till senmedeltiden. 
Dessa urbana "delsystem” var fortfarande orienterade mot ett begränsat antal större 
och spridda andrarangsstäder, men viktiga nya drag blev följden av 1600-talets geo
politiska förändringar. Gränsförflyttningen i söder är sannolikt den mest konse
kvensdigra händelsen för den regionala urbana utvecklingen under 1600-talets senare





del, men en viss omfördelning av uppsättningen andrarangsorter speglar även nya 
allmänna betingelser för stadstill växten under 1600-talets lopp.

Erövringarna av de dansk-norska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bo
huslän stärkte stadssystemets västliga orientering. Vägen stod nu öppen för bredare 
och av arvfienden Danmark oberoende merkantila kontakter med den expansiva 
nordvästeuropeiska marknaden. Framför allt innebar den emellertid en ny militär- 
strategisk och politisk situation i södra Östersjön. Den svenska kronan lyckades all
varligt försvaga danskarnas inflytande i området samtidigt som förbindelserna med 
de ockuperade tyska områdena underlättades. För kronan blev en maktpolitisk kon
solidering i de erövrade danska landskapen en nödvändighet.

GränsförHyttningen vid århundradets mitt innebaren utvidgning av centralorts- 
systemet och samtidigt en omorientering av de erövrade städernas centrum/periferi- 
förhållande. Systemets politiska och ekonomiska centrum flyttades från Köpenhamn 
till Stockholm, men de "skånska" landskapens traditionella fokusering mot Malmö 
får ändå anses representera en kontinuitet i centralortssystemet. Malmö hade tidigare 
varit det danska rikets huvudort i Skåne. Staden kom, efter diverse politiska manöv
rer, att behålla denna sin roll även efter det svenska maktövertagandet i området.

I sydöst däremot gick den regionala huvudortsfunktionen, efter blekingegränsens 
försvinnande, delvis över från den gamla huvudorten till en ny. I Blekinge ägde som 
vi sett en politiskt motiverad omfördelning av de urbana resurserna rum, med ned
läggningar av städer och koncentration till nygrundningar. En av gränsflyttningens 
följder blev att Kalmar förlorade sin ställning som regional huvudort och domineran
de andrarangsstad i syd-östra Sverige. Denna roll skulle vandra över till den snabbt 
expanderande, nygrundningen Karlskrona. En avgörande faktor i sammanhanget var 
att Karlskrona redan tidigt efter stadens grundläggande 1680, och i konkurrens med 
Kalmar, fick funktionen som rikets viktigaste örlogsbas. Eftersom stadens befolk
ningskällor är dåligt bevarade, om det överhuvudtaget funnits några, kan vi bara upp
skatta dess invånartal. Detta till trots förmedlar karta 12:10 och hierarkidiagrammet 
förmodligen en realistisk bild av situationen kring sekelskiftet 1700. Karlskrona 
befann sig vid denna tid i snabb tillväxt, och staden var på väg att utvecklas till den 
regionalt ledande centralorten, men hade kanske ännu inte helt överflyglat den äldre 
gräns- och huvudorten i området. Kalmar kan ha närmat sig samma storleksordning, 
men troligare är att Karlskrona redan hunnit dra ifrån storleksmässigt. Situationen i 
sydöstra Sverige var på 1690-talet i viss mån präglad av en upplösning av ett äldre 
regionalt system och framväxten av en nytt, ännu oklart i sina konturer. När gränsen 
försvann i detta område ökade också förutsättningarna för att sydöstra Sverige skulle 
kunna forma sig till ett mer sammanhängande centralortssystem.

Sydöstra Sverige var det enda område som förändrades på detta mer genomgri
pande sätt. Kontinuiteten i det regionala urbana mönstret är annars ett dominerande 
drag. De urbana regionernas orientering mot huvudorterna Malmö, Göteborg, Norr
köping och Abo för vidare mönster från medeltiden. Kontinuiteten i urbana region
bildningar motsvarades emellertid inte av samma kontinuitet i uppsättningen av 
regionala huvudorter. Av rikets betydande andrarangsorter under l6l()-taletIJ<> åter
stod på 1690-talet fyraIJ med kontinuitet bakåt till medeltiden. Övriga anclrarangs-



städer var nya uppstickare. Stockholms snabba tillväxt hade skett på bekostnad av 
andra städer inom huvudstadens influensområde. Gävle hade av den anledningen 
stagnerat och det norrländska exportområdet var nu nästan helt och hållet orienterat 
mot Stockholm. I sydöstra Sverige rådde den nämnda situationen av omstrukture
ring, men i ytterligare ett fall kan vi se hur den regionala centralortsfunktionen vand
rat över från en stad till en annan. 1 Östergötland hade konkurrenssituationen mellan 
å ena sidan Nyköping, men också Söderköping, och å den andra Norrköping utfallit 
till den senare stadens fördel. Den under medeltiden så betydande exportstaden Söder
köping sjönk ned i obetydlighet under loppet av 1600-talet. Norrköping efterträdde 
Söderköping som Östergötlands viktigaste stapelstad.IJS Men inte heller Nyköping 
förmådde svara på Norrköpings kraftiga tillväxt under 1600-talet.

Även Jönköping framstår på 1690-talet som en storleksmässig andrarangsstad. 
Staden hade länge bildat gränspunkten mellan södra Sveriges tre stora exportområden 
(det västra mot Göteborg, det östra mot Norrköping och det sydöstra mot Västervik/ 
Kalmar). Den hade av gammalt också en förbindelselänk riktad mot de halländska 
kuststäderna. Även om stadens militära betydelse minskade under 1600-talet kom
penserades detta av stadens läge i knutpunkten mellan de stora götaländska inlands- 
vägarna. Förändringarna under 1600-talet tycks ha stärkt stadens roll som fokus och 
transiteringspunkt för inlandets varuströmmar.

”Protoindustri’' och nya andrarangsstäder
De nya andrarangsorterna speglar vissa intressanta aspekter av 1600-talets förändra
de urbaniseringsbetingelser. Statsintresset, den politiska faktorn, spelade en helt av
görande roll när Karlskrona etablerades som rikets viktigaste flottbas. Men man kan 
också under 1600-talet se hur "protoindustriell” produktion börjar framträda som 
en ekonomisk urbaniseringsfaktor vid sidan av den traditionellt dominerande handeln. 
I Karlskrona blev således skeppsvarvet vid 1700-talets början en av rikets största 
"industriella” arbetsplatser. Norrköpings starka frammarsch till ledande regionalt 
centrum och betydande andrarangsort på riksnivå berodde på att staden utvecklades 
till rikets viktigaste manufakturstad, efter Stockholm. Norrköping hade redan från 
1 500-talets slut, men framför allt under den s.k. de Geer-perioden på 1600-talet, ut
vecklat en industriellt betonad näringsstruktur. I stor utsträckning var det den 
”industriella” dynamiken som skapade stadens anmärkningsvärda expansion från 
1 500-talets slut och till 1600-talets senare del.

Kopparproduktionens allmänna ekonomiska betydelse för svensk utrikeshandel, 
liksom dess strategiska roll i 1600-talets statsfinanser kommer klart till uttryck i det 
formella grundandet 1641 av "staden” Falun. Det är sannolikt att Falun mot 1600- 
talets slut hade övertagit Äbos gamla roll som rikets näst största stad. Men Falun låg 
perifert i förhållande till stadsväsendet i övrigt. Stadens relativa storlek och betydelse 
kan därför inte förstås i termer av centralortsfunktioner och integrerade urbana system. 
I fallet Falun kan man snarare tala om en "produktionsstyrd” lokalisering. Faluns 
läge var betingat av kopparfyndigheterna, och stadens utveckling var sammanlänkad 
med kopparexportens konjunkturer under 1600- och 1700-talen. Kopparexportens 
kraftiga ökning under 1600-talet var en av huvudanledningarna till stadens tillväxt



och storlek vici 1600-talets slut. Falun tick först sekundärt civilaciministrativa funk
tioner, och därigenom rollen som ett något perifert beläget regionalt centrum. Kop
parens betydelse måste framhållas när man talar om 1600-talets Falun.1Jy

Tredje- ocb fjärderangsnivåer
Även tredjerangsnivån är relativt väl utmejslad i 1 690-talets stadshierarki. I Malmös 
om land hade Helsingborg avlöst Landskrona som andrarangsstacl. Den senare staden 
bildade tillsammans med Halmstad och Varberg i Halland och Simrishamn i östra 
Skåne en tredjerangsnivå. Här fanns också flera städer på en fjärclerangsnivå och ett 
par solitärer som storleksmässigt låg nära eller under urbantröskeln. Göteborgs upp
land förgrenade sig mot tredjerangsstäderna Borås, Uddevalla och Vänersborg. Sam
tidigt var stadssystemet här outvecklat på mellannivån. I hierarkieliagrammet för 
1690-talet framstår fjärderangsnivån som fokuserad på bara två städer, Marstrand och 
Karlstad. Skara skulle kunna ses som en fjärderangsstad, men storleksmässigt är staden 
mera jämförbar med en grupp femterangsstäder. Genom stadgrunclningspolitiken 
hade Göteborgs uppland fått ett antal nya städer, huvudsakligen kring Vänern, och 
dessa började på 1690-talet ordna sig i olika urbana nivåer under Vänersborg och 
Karlstad. Kristinehamn och Mariestad bildade således en någorlunda distinkt femte- 
rangsnivå överordnad en urskiljbar sjätterangsnivå mecl städerna Lidköping och 
Åmål. Hela upplandet bakom Göteborg är präglat av de stora geo-politiska föränd
ringarna vid 1600-talets mitt. Flertalet av de många uppstäderna är ännu rena mikro
städer, medan Göteborg tronar som en regional ”primatstad” och storleksmässigt en 
av rikets största städer.

I sydöstra Sverige hade gränsförskjutningarna omskapat stadshierarkin, men jäm
fört med Göteborgs uppland är Karlskrona/Kalmars svagare hierarkiserat. Stadssys
temet är skiktat ned till en fjärderangsnivå, men med ett par isolerades städer längre 
ned i hierarkin. Systemet bär prägel av gränsproblematiken och upplandets splittrade 
och glesa bebyggelsegeografi. Inte heller Östergötlands stadshierarki har nått en högre 
grad av hierarkisering. Tredjerangsnivån är klart urskiljbar, med städerna Nyköping, 
Söderköping och Linköping, vilka samtliga numera var distanserade av den regionala 
huvudorten Norrköping. Men på lägre nivåer är skiktningen otydligare, dock med 
en gruppering av städer kring ca 500 invånare.

Stockholms dominans gör att stadens uppland mot väster och in i Bergslagen sak
nade en distinkt andrarangsnivå, eftersom Falun inte kan ses som huvudort för ett 
regionalt urbant system. Det är här rimligare att betrakta städerna Uppsala, Sala, 
Västerås, Arboga och Örebro som tredjerangsstäder. En utmejslad fjärderangsnivå är 
dock tydlig och omfattar ett flertal städer i Bergslagen samt norr och söder om Mäla
ren. Stockholms bottniska uppland saknar likaledes en andrarangsnivå, men på tredje
rangsnivån finns en grupp städer utspridd främst i Bottenvikens mellersta del. I likhet 
med Göteborgs uppland är här städerna yngre och något mindre än i andra regioner, 
men hierarkisering är klart utformad, med såväl fjärde- som femterangsstäder, med 
städerna på den senare nivån klart under mikrostadsgränsen 500 invånare.

Centralortssystemet i södra Finland var fokuserat mot Åbo som hade en klart do
minerande ställning. Viborg bör ses som en andrarangsstad snarare än en stad under



ordnad Äbo. På tredjerangsn i vån återfinns i stället Borgå och Helsingfors. Distinkta 
nivåer under tredjerangsnivån är svåra att urskilja, även om Fredrikhamn Nådendal 
storleksmässigt motsvarar städer på fjärde- och femterangsnivåerna.

A-fasens geografiska resultat
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den siuiation som präglade det urbana 
systemet vid 1600-talets slut bar drag av såväl kontinuitet som förändring. Den 
tidigmoderna urbaniseringscykeln avspeglar sig i den kvantitativa och geografiska 
expansionen av systemet och den tydligt utmejslade hierarkiseringen, med en utpräg
lad primatstadssituation i hierarkins topp. Ännu är det för tidigt att tala om ett väl 
utvecklat centralortssystem, men den urbana hierarkin hade på 1690-talet format åt
minstone nivåer ned till femterangsstäder, och man kan urskilja en viss förstärkning 
av hierarkibildningen under 1600-talets lopp.

Den stadsgeografiska utvecklingen under A-fasen tycks ha genomgått ett stort 
omslag från en Östersjöorinterad tillväxtstruktur till en gradvis viktigare roll för 
rikets västra delar. Gränsförskjutningen vid 1600-talets mitt innebar inte bara en 
kvantitativ tillväxt utan en, än viktigare, sydvästlig orientering av stadssystemet. 
Det svenska urbana systemet fick härigenom en avsevärt öppnare och bredare kon
taktyta mot den ekonomiskt så betydelsefulla nordvästeuropeiska marknaden. Men 
den allt viktigare västeuropeiska marknaden måste också ha bidragit till denna för
skjutning. De delar av 1690-talets svenska stadssystem som antingen hade utgjort 
en västlig periferi mot Danmark-Norge, eller varit delar av det danska stadssystemet, 
började under senare delen av 1600-talet visa en helt ny dynamik i den urbana till
växten. Här skymtar vi tendenser som skulle göra sig starkare påminda under urba- 
niseringscykelns B-fas.



Kapitel 13. Stadssystem i förändring - B-fasen

Dynamik och stagnation —
övergångar till den moderna urbaniseringen

Jag har tidigare11(1 argumenterat för att utvecklingen från 1600-talets slut tilli 800- 
talets början bör ses som en utdragen stagnationsfas. Många av de strukturer som 
kännetecknade det urbana systemet vid ingången till 1800-talet hade formats under 
den högmedeltida expansionsfasen eller på 1600-talet. Utvecklingen under 1700- 
talet fick inte samma genomgripande karaktär. Stockholms ställning som primatstad 
bestod, men den stärktes inte. Bara ett fåtal nya städer anlades på 1700-talet, och då, 
med ett par undantag, först från seklets senare del. Jämfört med 1600-talet var 1700- 
talet ett århundrade med en mer balanserad staclstillväxt. De stora strukturella för
ändringarna var fullbordade, och många av de urbana processerna på 1700-talet var 
närmast anpassningar till en mer allmän expansion i 1700-talssamhället.

Men det innebär inte att 1700-talets urbaniseringsprocess saknade dynamiska 
inslag. Seklets förra hälft var som vi sett präglat av starka omkastningar. De två förs
ta mätperioderna på 1700-talet (1690- till 1730-tal respektive 1730- till 1770-tal) 
uppvisar klart kontrasterande utvecklingstendenser med en urban kris under de förs
ta decennierna och en kraftig återhämtning under de följande. Först under seklets 
senare del gick den urbana utvecklingen in i en stabilare lunk av jämn, men inte om
strukturerande förändring.

Liksom under 1600-talet kan man på 1700-talet urskilja tydliga rumsliga paral
leller till förloppet över tid. I det stora perspektivet blir 1700-talet och 1800-talets 
förra del en B-fas i den tidigmoderna urbaniseringscykeln. Det expansiva 1600-talet, 
A-fasen, avlöstes av ett stagnerande 1700-tal. 1700-talet bar i mångt och mycket 
övergångsstadiets prägel. Sverige fick efter stormaktstiden ordna in sig i en andra- 
rangsposition bland de europeiska staterna. Samtidigt har modern forskning lyft fram 
ett antal politiska och socio-ekonomiska processer, som kan ses som förberedelser till 
det moderna samhällets framväxt. Frihetstidens "parlamentarism” och Gustav III:s 
delvis antiaristokratiska politik förebådade politiska processer på 1800-talet, som 
sedda i historiens backspegel skulle leda fram till vårt moderna politiska system. 
Omvandlingen av jordbruket, med skiftesreformerna som en viktig del, skapade 
samtidigt ett agrart överskott, som i kombination med ganska långa fredsperioder 
och en viss tillväxt i välstånd, gav underlag för en påtaglig folkökning.

I det här kapitlet analyseras 1700-talets urbana geografi utifrån grundantagandet 
att den tidigmoderna urbaniseringscykelns B-fas gav upphov till stadsgeografiska 
mönster präglade av den nya socio-ekonomiska och politiska situation som följde 
med stormaktens sammanbrott och det svenska rikets nya realitet som små-och satel
litstat i det europeiska sammanhanget. Flur utvecklades den urbana hierarkin och 
vilka faktorer drev fram förändringar? Vilka områden visade stark regional stadsut



veckling och vilka sackade efter? Hur såg orskakskomplexen bakom de urbangeogra
fiska förskjutningarna ut, och vilka sociala och ekonomiska mekanismer kan ha inf]Lie
rat systemet? Analysen följer här samma modell som i föregående kapitel, men kan 
göras mer kortfattad. De stora omstruktureringarna blev som nämnts fullbordade 
under A-fasen, och B-fasen kännetecknades av relativt sett måttligare förändringar i 
det urbana sytemet.

Förändringar 1690- till 1730-tal

Det tidiga 1 700-talets"urbana kris” innebar en geografiskt utbredd stagnation i 
stadssystemet. Den allmänt svaga tillväxttakten under 1700-talets första decennier 
drabbade flertalet av rikets städer. Som framgår av diagrammet på karta 13:1 domi
nerar de två lägsta tillväxtintervallen. Detta innebär att kartans fördelning av städer 
visar generellt lägre tillväxtnivåer än vad som var fallet på 1600-talskartorna. Detta 
är viktigt att notera då man annars lätt får intrycket att stora delar stadssystemet haft 
en stark urban tillväxt. Så är alltså inte fallet.

Som stapeldiagrammet visar var de klart expansiva städerna få i förhållande till de 
stagnerande. Man kan inte tala om några egentliga expansionszoner. Det lilla fåtalet 
starkt expansiva städer låg spridda utan påtaglig inbördes anknytning. De expan
sionszoner som framträder på kartan är sådana bara i relativ mening, dvs inom det 
tidiga 1700-talets ramar.

Stagnationens geografi
De svagt växande och stagnerande städerna hade tydligt urskiljbara regionala sär
drag. Södra Finland, centrala och östra Svealand och Östergötland framträder som en 
stor och nära nog sammanhängande stagnationszon.1’1 Många städer inom detta 
stora område hade av allt att döma nolltillväxt eller tillbakagång. De övrigas tillväxt 
översteg sällan 0,2 % per år. En egenhet värd att notera i sammanhanget är att denna 
stora sammanhängande stagnationszon sammanfaller med det område som tidigare 
har identifierats som det svenska urbana systemets centrala zon. Ur centrum/periferi
dimensionens perspektiv innebar således tillväxtmönstret vid 1700-talets början en 
utpräglad decentralisering — en decentralisering som förstärktes markant av huvud
stadens stagnation under dessa decennier.

I mälarbäckenet låg således tio av tolv städer på eller Linder 0,2 i årlig procentuell 
tillväxt. Bara Uppsala och Sigtuna hörde till de starkt expansiva städerna. Stock
holms tillbakagång kan ha fått spridningseffekter på de av huvudstaden beroende 
uppstäderna. En annan faktor kan vara den pågående tyngdpunktsförskjutningen i 
järnbergslagerna från öst mot väst, med minskad betydelse för Bergslagens östliga 
utförselvägar. De traditionella transithamnarna för norra Bergslagen, städerna längs 
nordvästra stranden av Mälaren, framstår som hårt drabbade. En makroekonomisk 
bakgrund kan sökas i en allmän avmattning av den europeiska ekonomin, med en 
minskande efterfrågan på "industriella” råvaror. Nederländarnas storhetstid hade 
kulminerat men ännu inte ersatts fullt ut av den engelska expansionen in i Östersjön.
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Karta 13:1 Städer fördelade på tillväxtklasser 1690- till 1730-talet
Periodspecifika tillväxtklasser (1690- till 1730-tal)

• ■ fjärde kvartilen (gränsvärden 0,7-2,8 % per är)
• ■ tredje kvartilen (gränsvärden 0,3-0,6 % per år)
• ■ andra kvartilen (gränsvärden 0,0-0,2 % per år)
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^ enstaka indikationer 

interpoleringar

■ städer grundade 1650- till 1690-tal

Städerna tördelade efter tillväxt
klasser och datakvalitet
antal
städer

aritm. medelv. = 0,4 
median = 0,3 
övre kvartil = 0,7 
nedre kvartil = 0,0

Kvalitetsklasser 

Γ interpoleringar

enstaka
indikationer

Källa: Lilja (1996a) samstämmiga
indikationer



Tyskland led fortfarande av politisk splittring och agrarekonomisk och demografisk 
depression. Liksom i Norden rasade ett storskaligt krig nere på kontinenten.

Den svaga utvecklingen i Östergötland kan sättas samman med en serie svåra 
skördeår på 1690-talet och följande decennium. Mycket talar för att utvecklingen här 
hade sin bakgrund i en minskande betydelse för den agrara produktionen. Lokala 
marknader drabbades av ett sjunkande agrart överskott tillgängligt för försäljning på 
den öppna marknaden. Situationen späddes på ytterligare av minskning i den inhem
ska efterfrågan. Här gjorde den ”urbana krisen” sig påmind. Generellt sett var Sverige 
ett importland för spannmål från 1 600-talets senare del. Urbaniseringen, och kanske 
framför allt Stockholms starka tillväxt, slukade större delen av det tillgängliga 
spannmålsöverskottet. Utrymmet för export var begränsat och i tiden lokaliserat till 
goda år. Dåliga skördar raderade snabbt ut alla möjligheter till export. Men även den 
möjliga exporten brottades med svårigheter. Internationellt pågick sedan en tid till
baka, och på grund av ett trendmässigt prisfall på spannmål, en krympning av den 
internationella spannmålsmarknaden.11_> Samspelet mellan en krympande inhemsk 
efterfrågan, det internationella prisfallet på spannmål och de dåliga skördeåren torde 
ha skapat en försämring av tillväxtbetingelserna för städer i utrerade jordbruksbyg
der som Östergötlands centralbygder, i synnerhet som dessa bygder inte hade möj
lighet att kompensera depressionen med en omorientering av de produktiva resur
serna. Men det alternativ som stod till buds, en ökad utförsel från södra Bergslagen, 
var inget verkligt alternativ under en tid då även efterfrågan på bergsprodukter var 
inne i en lågkonjunktur.1”

Finlands kustland var ett tredje område med en förhållandevis låg tillväxt. Längs i 
stort sett hela den finska kusten från Brahestad i norr ända långt in i Finska viken låg 
ett pärlband av stagnerande eller måttligt växande städer. Längre norrut i Österbotten 
mellan Uleåborg, som var en av periodens få expansiva orter, och Piteå var tillväxten 
högre. Några av Österbottens kuststäder tycks också ha klarat sig förhållandevis bra 
under det tidiga 1700-talets krisperiod. Det gäller den lilla gruppen kuststäder från 
Nykarleby till Kristinestad, men utvecklingen var generellt sett svag i större delen av 
den finska riksdelen. Över hälften av de finska städerna växte svagt eller minskade i 
storlek.

Utvecklingssvårigheterna i ett par av Österbottens städer ska sannolikt sättas i 
samband med tjärexportens avtagande betydelse. Orsaken kan ligga i en sjunkande 
internationell efterfrågan, som i sin tur hade sin bakgrund i det sena 1600-talets all
mäneuropeiska kris. Stockholms stagnation förvärrade bara situationen i ett område 
som sedan länge var ekonomiskt sammanlänkat med huvudstaden. Den stora kata
strofen i Finland ägde emellertid rum på 1690-talet då en serie svaga skördar utlöste 
en akut hungerkris, som resulterade i en omfattande dödlighet. Krisen förstärktes av 
1710—11 års pest och det pågående kriget, med den ryska ockupationen på 1710- 
talet.13"1 Ledande borgerliga gruppers flykt till Sverige vållade ekonomiskt avbräck, 
och situationen förvärrades ytterligare genom den fysiska förstörelse i krigets spår 
som drabbade åtskilliga finska städer.

Mot denna bakgrund framstår ändå de finska städernas tillväxt i karta 13:1 som 
överraskande god. Men 1730-talets siffror kan i själva verket vara allt för optimistis-



ka. Återuppbyggnadsarbetet satte igång kraftfullt redan på 1720-talet, när freden 
var återvunnen och de bortflyktade borgarna kunde återvända. Inte förrän två decen
nier senare hade städerna återhämtat sig helt. Men redan på 1730-talet bör en stor del 
av krisperiodens ekonomiska, sociala och fysiska skador ha reparerats. Den bild av 
periodens tillväxtproblem i Finland, som illustreras av kartan över förändringen mel
lan 1690- och 1730-talen, fångar inte in hela denna dynamik under ett dramatiskt 
historiskt skeende. Den djupaste svackan under perioden registreras inte av de valda 
mätpunkterna. Den här gjorda undersökningen stöder i viss utsträckning den upp
fattning som vill betona krisens allvarliga karaktär, men samtidigt står det klart att 
andra områden inom riket av allt att döma varit lika hårt drabbade. I denna mening 
var den finska krisen inte unikt djup eller varaktig.

Expansionens geografi
De områden som uppenbarligen klarade krisperioden bäst var västkusten och städer
na runt Vänern. Längs kuststräckan mellan Bohuslän och Blekinge, och runt Vänerns 
strand, fanns koncentrationer av expansiva städer. I takt med Bergslagens expansion 
västerut in i Värmlands bergslag blev den västliga utförselleden via Vänern och Göta 
älv/Klarälven av större vikt. Detta gynnade städerna vid Vänern som bland annat 
kunde profitera på funktionen som omlastningsplatser för den växande värmländska 
järnproduktionen. På västkusten spelade nu också Göteborg en helt central roll. Trots 
de osäkra indikationerna på stadens storleksutveckling står det klart att staden växt 
starkt under 1600-talet och förra delen av 1700-talet.1,5En betydelsefull faktor 
bakom expansionen var Göteborgs allt starkare ställning som transithamn för järnut
förseln. Göteborg gynnades dessutom av de förhållanden som skapade det tidiga sjut
tonhundratalets kris. De rådande krigskonjunkturerna gav goda förutsättningar för 
stadens ekonomiska utveckling.

Södra och sydöstra Sverige kan sägas bilda ett med Västsverige sammanhängande 
tillväxtområde. Dessa regioner kan ha påverkats av den assimileringspolitik som 
avsåg att binda de erövrade territorierna närmare till det svenska riket. Men den 
urbana utvecklingen i Blekinge ger en viss överbetoning av tillväxtens styrka. Expan
sionen i Blekinges och östra Skånes garnisonsstäder var bland annat ett resultat av 
stadsnedläggningar och omflyttningar av stadsbefolkningar i grannskapet.

Möjligen något överraskande är den förhållandevis goda utvecklingen i några av 
städerna längs södra norrlandskusten. Liksom i Finland åstadkom rysshärjningarna 
1718/19 flyktingproblem och förödelse i städerna längs den svenska östkusten. Följ
den blev ett omfattande socialt och ekonomiskt tumult som bara förvärrade en redan 
tidigare betryckt situation. Den stora pesten 1710—11 hade redan slagit hårt mot 
kuststäderna. Detta och den allmänna frånvaron av tillväxtstimulanser bör ha mot
verkat en snabb återhämtning i området, men det tycks inte ha blivit fallet. Mot bak
grund av det utrymme de s.k. ”rysshärjningarna" fått i norrlandsstädernas historia, 
framstår norrlandskustens och även Österbottens stadsutveckling som överraskande 
stark. Att dessa akuta krisfenomen ändå inte åstadkom mer varaktig stagnation i 
norrlandsstäderna får ses som en bekräftelse på att kriser av typen ’Tanden regime” 
ofta återhämtades ganska fort och sällan blev verkligt varaktiga.



Städernas rang och storlek på 1690- och 1730-talen
Den ”urbana krisens” decennier innebar trots den ojämna geografiska fördelningen av 
tillväxten något av en "frysning” av stadssystemet. Den allmänt låga tillväxten gjorde 
att de geografiska skillnaderna fick begränsade effekter på rang/storlek-fördelningen. 
(Diagram 13:1) Kurvorna från 1690- och 1730-talen är i stort sett parallella.

En tydlig tendensen till ökning av medelstora och små städers invånartal framstår 
som en signifikant, om än en svag, förändring. Kurvan visar också hur de ledande 
andrarangsstäderna avancerat till en högre storleksnivå. Generellt får vi emellertid 
en bild av en avstannad urbaniseringsprocess. Kontrasten till de föregående perio
dernas omstruktureringar kunde inte vara tydligare.

Stadssystemet på 1730-talet

Den radikala omkastningen av den geografiska tillväxtbilden under den "urbana kri
sen” fick således inga djupare konsekvenser. (Karta 1 3:2) Tillväxten under det tidiga

Diagram 13:1 - Städernas rang/storlek-fördelning på 1690- och 1730-talen



1700-talet var för svag och trots allt för jämnt fördelad för att stadssystemet skulle 
genomgå mer omfattande förändringar. Trots den generellt svaga tillväxten kan man 
dock iaktta en fortsatt allmän uppflyttning av städerna i stadshierarkin. Kategorin 
"mikrostäder” är på 1730-talet för första gången mindre än närmast större grupp. 
Tyngdpunkten har flyttats upp till ”småstäderna”. Samtidigt pågick en påfyllning 
underifrån av framför allt gruppen "större medelstäder”.

Trots Stockholms svaga utveckling vid 1700-talets början hade ingen av antlra- 
rangsstäderna nått upp ens till en femtedel av huvudstadens befolkningsstorlek. På 
1730-talet kan vi räkna med att Göteborg och Karlskrona kämpade om positionen 
som rikets näst största stad. Det är fullt möjligt att båda städerna vid denna tid bör
jade närma sig gränsnivån 8.000 invånare, vilket då innebar något kvalitativt nytt 
eftersom inga städer utom Stockholm tidigare nått väsentligt högre än ca 5.000 in
vånare. Men Stockholms 47.000 överträffade ändå rikets näst största stad med myck
et generösa marginaler. Primatstadssituationen var i allt väsentligt oförändrad.1

Kartbilden från 17.30-talet visar en utpräglad kontinuitet i förhållande till den 
situation som rått på 1690-talet. Uppsättningen av andrarangsorter, som Göteborg, 
Malmö, Karlskrona, Norrköping och Åbo, bekräftar denna kontinuitet, som ytterli
gare förstärktes av det faktum att antalet städer förblev stabilt. Inga nygrundningar 
gjordes längre och staclsnedläggningarna hade upphört efter indragningen av Filip- 
stads privilegier 1695.

Malmö brottades med utvecklingsproblem vid 1700-talets början. Från att under 
den danska tiden ha varit södra Sveriges ledande regionala centrum hade Malmös vikt 
som regional huvudort i södra Sverige reducerats. Det är ingen tvekan om att Malmö 
med marginaler fortfarande var Skånes ledande stad, men dess regionala dominans 
var inte längre lika uttalad. Malmö var nu överflyglad av de angränsande regionala 
huvudorterna Göteborg och Karlskrona. Kartbilden från 1730-talet ger möjligen en 
något för blygsam bild av Malmös ställning i det skånska stadssystemet, men det 
förefaller ändå som om den urbana regionen kring Malmö befann sig i ett skede av 
omstrukturering. Stadens starka anknytning till Köpenhamn hade blivit en ekono
misk och politisk belastning under försvenskningspolitikens tid. Kronan tog ett fast 
grepp om Malmö samtidigt som Landskrona fick växande betydelse som politisk 
replipunkt i denna utsatta landsända. Med den snabba utvecklingen i Göteborg och 
Karlskrona framstår dessa båda städer som de stora regionala huvudorterna i södra 
och västra Sverige.1,7

1 Finland innebar freden i Nystad 1721, och de territoriella förlusterna som följde 
med denna, att Sverige hade förlorat en stor och viktig gränsstad till Ryssland. Gräns
skyddet försköts västerut till den lilla oansenliga 1600-talsstaden Veckelaks. Efter 
namnbyte till Fredrikshamn skapades här en betydande garnisonsstad, med en för 
tiden modern regelbunden stadsplan och omfattande fasta försvarsanläggningar.1,8 
Samtidigt framstår det finska centralortssystemet i likhet med det skånska som 
mindre väl utmejslat än tidigare. Den urbana hierarkin i södra Finland framstår som 
starkt influerad av områdets geopolitiska situation. Detta var ett område som redan 
påverkats, och även i fortsättningen skulle påverkas, mycket starkt av den ryska makt
uppbyggnaden i det inre av Finska viken.



Karta 13:2 Städer fördelade på storleksklasser, 1730-talet

Stockholm (storleksklass 1; ca 57000 inv) 

φ större städer (storleksklass 2; ca 8000-16000 inv) 

φ stora städer (storleksklass 3; ca 4000-8000 inv)
• större medelstäder (storleksklass 4; ca 2000-4000 inv)
• medelstora städer (storleksklass 5; ca 1000-2000 inv)
• småstäder (storleksklass 6; qa 500-1000 inv)
. mikrostäder (storleksklass 7; under 500 inv)
• samstämmiga indikationer 
© enstaka indikationer

interpoleringar

Källa: se Lilja (1996a) 7 6 5 4 3 2 1 storleksklass



Förändringar 1730- till 1770-tal

Den bild av kontinuitet som dominerar intrycken från 1 690-talet skulle bestå i sina 
huvuddrag 1700-talet igenom. Detta trots att decennierna kring 1700-talets mitt 
kännetecknades av en stark urban tillväxt. Som framgår av stapeldiagrammet i karta 
13:3 var tillväxten starkt förskjuten mot den högsta tillväxtklassen. Kontrasten mot 
föregående mätperiod kunde inte vara större.

Jag har redan tidigare argumenterat för att tillväxtboomen under det här skedet 
främst ska ses som ett återhämtningsskede. Den geografiska bilden jävar inte det 
argumentet. De snabbast växande städerna låg till stor del i områden som under den 
urbana krisen haft en särskilt svag utveckling.1 w Och omvänt kan man iaktta huren 
av stagnationszonerna vid 1700-talets mitt svarar ganska bra mot delar av den före
gående periodens expansionszoner.110 (Jmf karta 1.3:1, ovan s. 197) Samtidigt har 
stora områden samma tillväxtbild som under 1700-talets första decennier.141

Expansionens geografi
Återigen kan man iaktta en österjöorienterad tillväxtbild. Det är främst den finska 
kusten och den svenska östkusten från Södermanland till östra Skåne som uppvisar 
stark urban tillväxt. En viktig faktor bakom expansionen är säkerligen de politiskt 
något lugnare förhållanden som kännetecknade frihetstiden. Det tryck som skapats 
mot östersjöstäderna under den intensivaste krigsperioden lättade och gav utrymme 
för återhämtning och expansion. Visserligen hade större delen av de kontinentala be
sittningarna gått förlorade, men detta kompenserades av den engelska östersjöhandelns 
uppsving. Den innebar att Östersjön återigen knöts samman med den expansiva eko
nomin i Västeuropa, denna gång främst förmedlad av den engelska östersjöfarten. 
Nederlänclarna hade visserligen inte helt förlorat sin internationella ekonomiska 
betydelse, men deras storhetstid var förbi, och de blev nu bokstavligt talat omseglade 
av engelsmännen.

En annan tillväxtzon låg i de inre delarna av Väster- och Östergötland. Området 
hörde sedan gammalt till rikets viktigaste spannmålsbygder, och var därför beroende 
av jordbrukets utveckling. Eftersom städerna i det här området var starkt knutna till 
sina agrara omland blev deras tillväxt beroende av den demografiska och ekonomiska 
utvecklingen på landsbygden. Under 1700-talet var den agrarekonomiska utveck
lingen expansiv. Befolkningen ökade starkt samtidigt som politiska jordbruksrefor- 
mer och en växande regional marknadsekonomi stimulerade varuomsättningen. De 
små regionala centra som var belägna i anslutning till denna expansionszon kunde 
härigenom profitera på den allmänna högkonjunkturen.

De finska städerna hade genomgående en mycket stark tillväxt under 1700-talet. 
Förklaringen till detta kan vara Herfaldig. Initialt bör den kraftiga satsningen på åter
uppbyggnad ha genererat positiva tillväxteffekter. Utöver denna faktor tillkommer 
yttre influenser, som sannolikt spelat stor roll för Finlands ekonomiska tillväxt på 
1700-talet. Den svenska kronans behov av konsolidering i den hotade finska riksde
len har bidragit till urbaniseringen. I södra Finland påverkades dessutom stadssyste- 
met starkt av den nya geopolitiska situationen med ett starkt Ryssland i grannskapet.



Karta 13:3 Städer fördelade på tillväxtklasser 1730- till 1770-talet
Periodspecifika tillväxtklasser (1730- till 1770-tal) 

φ fjärde kvartilen (gränsvärden 1,3-4,1 % per år)
• tredje kvartilen (gränsvärden 0,8-1,2 %/{jérår)
• andra kvartilen (gränsvärden 0,4-0^T% per år)
• första kvartilen (gränsvärden^S- 0,3 % per år}

samstämmiga indikationer 
enstaka indikationer 
interpoleringar

Källa: Lilja (1996a) samstämmiga
indikationer
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Englands ekonomiska uppsving på 1 700-talet måste också vara en starkt bidragande 
orsak. Vid seklets mitt satte den industriella revolutionen igång i England. Efterfrå
gan på Östersjöns tillgångar av råvaror och halvfabrikat förde de engelska handels
skeppen till Finland, Sverige och Ryssland. Den ryska järnexporten skulle snart över- 
Hygla den sekelgamla svenska i kvantitet och värde, men för de finländska städerna 
blev trävaruexporten en betydelsefull kompensation för den avtagande tjärexporten. 
De finska sågverken, delvis baserade på ny teknik, gjorde den finska trävaruexporten 
konkurrenskraftig nog att dra till sig den engelska östersjöseglationen. De nya fin
blad isågarna ökade produktiviteten och kvalitén på produkterna. Trävaror blev 
under 1 700-talet en av Finlands viktigaste exportvaror, och det var den expanderan
de engelska marknaden som stod för efterfrågan.

I sydöstra Sverige hade den föregående periodens jämförelsevis goda utveckling 
vid 1 700-talets mitt övergått i en veritabel tillväxtboom. I stort sett samtliga städer 
inom ett stort område från Västervik i norr till Simrishamn i söder var påverkade av 
goda konjunkturer. Detta gällde, med Eksjö som enda undantag, såväl kust som 
inland. Orsaksbakgrunden till den snabba tillväxten i dessa delar av riket är delvis 
densamma som i Finland. En kraftigt ökande efterfrågan på skogsprodukter, bräder 
och tjära, drog med sig en exportökning i dessa traditionellt skogsproduktexporte- 
rande områden. Såväl Västervik som Kalmar hade redan under 1 500-talet en betydan
de export av bräder och framför allt tjära. Ännu på 1700-talet hade tjärexporten stor 
betydelse, men nu bidrog också en starkt ökande efterfrågan på bräder till en omfat
tande expansion av utrikeshandeln. Utöver Kalmar och Västervik spelade blekinge- 
städerna Karlskrona och Karlshamn en viktig roll för det småländska upplandets 
utförsel av skogsprodukter.

De stora expansionsområdena i Sydöstra Sverige och längs hela den finska kusten 
stimulerades således kraftigt av nya positiva europeiska konjunkturer. Den finska trä
varuexporten var emellertid i högre grad orienterad mot den västeuropeiska markna
den än den sydöstsvenska. 1 sydöstra Sverige gick brädutförseln i första hand till dan
ska och tyska städer i utbyte mot en ur behovssynpunkt helt primär saltimport.142

Stagnationens geografi
Sextonhundratalets stora expansionsområde, Bergslagen, hade under 1700-talet klara 
tillväxtsvårigheter. Under en period av allmänt utbredd och snabb stadstillväxt hörde 
mälarstäderna och Bergslagens städer till förlorarna. Järnexporten började stagnera 
mot mitten av 1700-talet under intryck av vikande internationell efterfrågan och en 
inhemsk politik inriktad på produktionsbegränsningar.14’ Mot denna bild av svag till
växt står emellertid den snabba återhämtning som kännetecknade Stockholm. Att det 
här rört sig om ett utpräglat återhämtningsfenomen har redan berörts. Efter seklets 
mitt skulle även huvudstaden inordna sig i Svealands allmänna bild av svag tillväxt.

Det område som hade den svagaste tillväxten vid 1 700-talets mitt var emellertid 
västkusten från Marstrand och söderut. Städerna norr om Marstrand, Uddevalla och 
Strömstad, kunde profitera på en begynnande sillkonjunktur, medan de sydligare lo
kaliserade kuststäderna uppvisade tydliga utvecklingssvårigheter. Det är möjligt att 
de fredligare förhållanden, som öppnat Östersjön för engelsk penetration, medförde



att västkuststäderna nu blev förbiseglade. Engelska och nederländska skepp sökte 
sig i stället direkt till exporthamnarna för de eftertraktade varorna.

Städernas rang och storlek på 1730- och I 770-talen
Efter den urbana krisens ”frysning” av rang/storlek-fordelningen började på 1700- 
talet nya tendenser att göra sig gällande. (Diagram 13:2) Mellan 1730- och 1 770- 
talen försvagades primatstadsförhållandet något, samtidigt som kurvlutningen ökade 
och började dra mot rang/storlek-regelns förutsägelse Tillväxten i systemet har nu 
sin tyngdpunkt lägre ned i hierarkin. Andrarangsstiderna har fortsatt sin fram
marsch, men även mindre städer har vuxit påtagligt. 1 viss mån innebar detta fort
sättningar av tendenser från 1600-talets senare del oci krisperioden, men också att 
sextonhundratalets centraliserande trend hade vänt till sin motsats. Under 1700- 
talet började en utjämningsprocess i riktning mot det Carter kallar kontinuitet, utan 
att fördenskull en "entropimaximering” hinner utvecklas.

Ansluter vi till Carol Smiths argument kan dessa tendenser ses som utslag av en 
kommersiellt ledd utveckling i riktning mot ett ”kapitalistiskt” urbant system. Att

Diagram 13:2 - Städernas rang/storlek-fördelning på 1730- och 1770-talen

1 10 100

Rang



det då handlar om början till en ny utveckling behöver knappast understrykas. Möj
ligen kan man tala om en transitioneil las, som kan antas sammanfalla med den 
aggregerade urbaniseringens långsammare takt och urbaniseringsgradens stagna
tion under 1700- och det tidiga 1800-talet.

Stadssystemet på 1770-talet

Den starka stadstillväxten under frihetstiden innebar att det urbana systemet för
sköts ytterligare uppåt i storlekshierarkin. Den tidigare dominerande gruppen 
’'mikrostäder" var från 1700-talets mitt en av de minsta kategorierna. ”Småstäderna” 
dominerade visserligen fortfarande, men kategorin "större medelstäder” hade på 1770- 
talet vuxit markant. Från denna tid började det svenska stadssystemet också få fler 
städer som närmade sig storleksstrecket 8.000 invånare.141 Men primatstadsförhål- 
landet kvarstod med en huvudstad som fortfarande torde ha varit 6 till 7 gånger stör
re än rikets näst största stad.

Gränsförändringarna under stormaktstiden hade på 1770-talet öppnat vägen för 
en gradvis integrering av de ”skånska" landskapens städer i ett "svenskt" central- 
ortssystem. I 1770-talets stadssystem återstod bara västra Götalands inland som ett 
utpräglat mikrostadsområde. Här låg fem av de åtta kvarvarande ”mikrostäderna”. 
Uppenbarligen saknades här en tillräcklig ekonomisk bas för att bära upp ett mer 
välutvecklat urbant ”delsystem". Området är samtidigt ett av det stadstätaste. Man 
kan inte undgå misstanken att det kan röra sig om en överetablering av städer; en 
urban ”övermättnad” som ändå inte ledde till att stadsprivilegier drogs in och städer 
lades ned.

Gruppen anclrarangsstäder var oförändrad, vilket kan tas som en bekräftelse på 
kontinuiteten i 1700-talets urbana utveckling. I den västra delen av riket hade Göte
borg, bland annat genom järnexportens starka utveckling, vuxit starkt och utvecklats 
till den ledande av rikets anclrarangsstäder. Göteborg är den stad förutom Stockholm 
som med säkerhet överskridit invånarantalet 10.000 vid 1700-talets mitt. Karlskrona 
kan ha legat i närheten av denna gräns men inte mycket över. Åbo och Norrköping 
hörde, med starka frihetstida utvecklingar, till de betydande andrarangsstäderna, 
med ett invånartal nära 8.000. Malmö hade försvagats relativt i förhållande till de 
övriga andrarangsorterna. Malmö hade ännu på 1770-talet inte återtagit sin tidigare 
starkt dominerande ställning i det skånska stadssystemet. Falun gick tillbaka med 
kopparkonjunkturens fall på 1700-talet.

Runt finska viken skapade det ryska kejsardömets maktutveckling en ny situation. 
Den väldiga ryska maktuppbyggnaden och S:t Petersburgs expansion i det inre av 
finska viken fick märkbara effekter långt in i Finland. Grundandet och den mycket 
snabba tillväxten av den nya ryska huvudstaden innebar att ett nytt kraftfullt gravi- 
tationscentrum hade vuxit fram. I den ryska metropolen skapades en magnet för 
migration, handel och kapitalflöden. Finlands städer kunde inte undgå att dras in i 
detta kraftfält. De svenska territoriella förlusterna bidrog också till stadssystemets 
förändringar i detta område.144



Karta 13:4 Städer fördelade på storleksklasser, 1770-talet

Stockholm (storleksklass 1; ca 69000 inv) 

φ större storstäder (storleksklass 2; ca 8000-16000 inv) 

φ stora städer (storleksklass 3; ca 4000-8000 inv)
• större medelstäder (storleksklass 4; ca 2000-4000 inv)
• medelstora städer (storleksklass 5; ca 1000-2000 inv)
• småstäder (storleksklass 6; ca 500-1000 inv)J j
. mikrostäder (storleksklass 7; under 500 inv)

• samstämmiga indikationer 
@ enstaka indikationer 
O interpoleringar

Källa: se Lilja (1996a) 7 6 5 4 3 2 1 storleksklass



Förändringar 1770- till 1810-tal

1 700-talets senare del innebar i stor utsträckning en fortsättning av tidigare tendenser. 
Som framgår av karta 13:3 låg de viktigaste tillväxtregionerna längs Bottenvikens 
kust. i ett centralt bälte över norra Götaland och längs Skånes västkust. Stagnations- 
zonerna bredde ut sig i östra Svealand och södra Götaland från kust till kust. I för
hållande till 1600-talet kan vi fortsatt tala om en västlig tyngdpunktsförskjutning av 
den urbana tillväxten.

Den västliga förskjutningen omfattade fortfarande Göteborg, norra bohuskusten 
och västra Bergslagen. Kontrasten gentemot de traditionella järnproduktionsom
rådena i Dalarna, Västmanland och Uppland är påtaglig, och återspeglar östra Berg
slagens fortsatt avtagande ekonomiska betydelse. Städer som Falun, Säter och Hede- 
mora gick tillbaka i befolkningstal. Samma bild av stagnation eller tillbakagång ger 
viktiga transiteringsorter tör bergslagsprodukterna, som Arboga och Västerås. Ex- 
pansionsområdet längs bottenvikskusten kan förklaras med den norrländska skogs
näringens ökande betydelse. Den brittiska efterfrågan på grova bräder sköt i höjden 
från seklets slut och något tiotal år framåt.

Tyngdpunktsförskjutningarna i stadssystemet kan tillskrivas ett antal faktorer. 
Betydelsen av den västliga utförselleden för Bergslagens produkter kvarstod. England 
hade nu ersatt Nederländerna som viktigaste västliga importland för svenskt järn och 
svenska trävaror. Den nya interkontinentala handeln fick också sitt centrum i Göte
borg, där Ostindiska kompaniet grundades år 1731 ■ Kompaniet hade länge en ex
pansiv och lönande handelsförbindelse med avlägsna länder som Indien och Kina. 
Den tredje faktorn var sillfiskets enorma uppsving vid västkusten under 1700-talets 
senare hälft. En av de överhuvudtaget allra snabbast växande städerna under perioden 
var Strömstad, vars expansion uteslutande kan tillskrivas västkustfiskets och sill
exportens ökning.

Den agrara expansion som kom igång på den svenska landsbygden under frihets
tiden var en fjärde faktor. Det rörde sig om en produktivitetstillväxt och en kvantita
tiv ökning av produktionen. Det rörde sig också om en demografisk expansion och en 
begynnande omfördelning av agrarsamhällets befolkningsstrata. Landsbygden om
strukturerades och städerna drogs in i den nya landsbygdsclynamiken. Men talar i lit
teraturen om en polarisering inom bondeklassen och en proletarisering av agrarsam
hällets underskikt. Då den produktiva jordtillgången började ebba ut ledde detta till 
en proletarisering och en dramatisk ökning av de obesuttna grupperna på landsbyg
den under perioden 1750-1850. Denna utveckling gav också upphov till en polari
sering inom den jordbrukande befolkningen. Klyftan ökade mellan de obesuttna och 
fattiga torparna å en sidan och de välbärgade, marknadsorienterade storbönderna och 
hemmansägarna å den andra. Resultatet blev av allt att döma ett växande överskott i 
bondehand; ett överskott som bidrog till att stimulera handel, konsumtion och pro
duktion på den svenska landsbygden.1 Enligt en teori skulle detta bondeöverskott 
vara den strategiska faktorn bakom den förändring av ”feodalsamhället” som slutligen 
ledde till dess upplösning och övergång i det moderna kapitalistiska samhället.117 
Studerar man tillväxtbilden i stadssystemet förefaller den expansiva zonen i Väster-



Karta 13:5 Städer fördelade på tillväxtklasser 1770- till 1810-talet
Periodspecifika tillväxtklasser (1770- till 1810-tal) 

φ fjärde kvartilen (gränsvärden 0,8-2,7 % per år)

• tredje kvartilen (gränsvärden 0,5-0,7 °/y
• andra kvartilen (gränsvärden 0,0-0^% per år)
• första kvartilen (gränsvärden ^7- -0,1 % per år)

• samstämmiga indikationer 
© enstaka indikationer 
O interpoleringar

■ städer grundade 1650- till 1690-tal
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och Östergötlands inland svara tämligen väl mot uppfattningen om en kumulativ 
tillväxt av resurser i böndernas händer. Hela tillväxtbilden under 1700-talets senare 
del ger intryck av en ökande betydelse för den lokala handeln och marknaden. Den 
polariserade tillväxtbilden från stormaktstiden Sverige har under 1700-talets senare 
hälft förbytts i sin raka motsats, med en relativt stark tillväxt i den urbana hierarkins 
lägre delar och svagare tillväxt högre upp.

De sista stadsgrundningarna före 1800-talet hörde till ett nytt skede i stadspoli- 
tiken. Anläggningarna av Östersund i Sverige samt Tammerfors, Kuopio och Kaskö 
i Finland var bland de första trevande försöken att skapa nya former av administrati
va stadsbildningar. Samtliga dessa fyra städer kom att läggas under landsrätt. De små 
nygrundade städernas svårigheter att finansiera en egen administration hade fört in 
kommerskollegium på tanken att förenkla och förbilliga genom att grunda städer 
utan egen magistrat.198 Vid sidan av denna förändring skapades också den s.k. fri
stadsinstitutionen. Tammerfors, Kuopio och Kaskö grundlädes som fristäder, vilket 
i princip innebar fri etableringsrätt för var och en som ville bedriva borgerlig näring 
i staden. Redan tidigare hade Eskilstuna fristad anlagts (1771), och diskussionen om 
fristäder hade påbörjats på 1760-talet. På 1600-talet hade man gjort försök med fri
köpingar (Strömstad, Filipstad). Nu återupptogs denna etableringsform i och med 
grundandet av Malmköping 1784 samtidigt som nyetableringar av den äldre formen 
av lydköpingar praktiskt taget upphörde efter 1760-talet.119

Dessa nya ansatser inom stadspolitikens område uppträdde vid en tid då det mer- 
kantilistiska regelverket var under omprövning. Nya idéer i fysiokratismens och libe
ralismens anda hade börjat göra sig gällande. En tidigare periods påtvingade specia
liserings- och monopoiiseringssträvanden började avlösas av friare etableringsformer. 
Det som nu skedde var försiktiga trevare. Den pågående förändringen var gradvis. 
Utvecklingen skulle ta verklig fart först med ståndssamhällets avveckling på 1800- 
talet.150

Trots viktiga nya faktorer bakom den urbana tillväxten framstår 1700-talets sena
re del som en period av relativt balanserad stadstillväxt. Kurvan över städernas rang/ 
storlek-fördelning försköts uppåt något som en följd av den allmänna stadstillväxten, 
men då antalet städer ändrades mycket lite blev högerförskjutningen av kurvan inte 
så framträdande. (Diagram 13:3) Den pågående utvecklingen mot ökad urban inte
gration fortsatte utan tydligt trendbrott. Men den något starkare tillväxten i de små 
och medelstora städerna gjorde kurvan från rang 10 och nedåt aningen flackare. Hel
hetsbilden är emellertid oförändrad i förhållande till 1770-talets rang/storlek-hierarki.

Stadssystemet på 1810-talet

Den stadsgeografiska situation som utvecklats fram till den sista empiriska mät
punkten förden här undersökningen bildaren sammanfattning av nära 250 års urba
nisering. (Karta 1 3:2) Situationen på 1810-talet markeraren slutpunkt i den tidig
moderna urbansieringscykelns B-fas. Vad som framträder är ett för svenska 
förindustriella förhållanden moget urbant system, som har nått en relativt hög grad



av integration, dock fortfarande med en utpräglad primatstadssituation, och som har 
erövrat de områden i riket, vilka utifrån sitt förindustriella sammanhang, kunde bära 
upp Lirbana delsystem. Stora delar av riket låg ännu bortom städernas verknings
kretsar, men dessa områden var glest befolkade regioner som norrut och österut 
gradvis övergick i utmarker.

Den allmänna tillväxten i stadssystemet innebar att endast ett fåtal städer vid 
1800-talets början kan räknas till de rena mikrostäderna med invånartal under 500. 
De som fanns låg oftast nära större och mer konkurrenskraftiga städer. Detsamma 
gällde många av småstäderna, dvs städer med invånartal mellan 500 och 1.000. 
Stockholm var således omgivet av en krans av mikro- och småstäder. Nära Göteborg 
kan vi se samma fenomen. Den stora kontrasten mellan inlands- och kuststäderna är 
också tydlig. Det är främst i rikets inlandsområden vi återfinner sammanhängande 
regioner av små- och mikrostäder. Götalands inland, det inre Bergslagen och Fin
lands inland var sådana områden.



Karta 13:6 Städer fördelade på storleksklasser,
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1810-talets stadssystem var på samma sätt som 1570-talets och medeltidens ett 
utpräglat kustbLindet stadssystem, men också ett stadssystem nära knutet till den 
agrara ekonomin. Vattenvägarnas stora betydelsefor stadslokaliseringarna kvarstod, 
och stadstätheten var starkt präglad av agrarsamhällets geografi. Städerna låg tätare 
i jordbruksområden. Det var i huvudsak bara bergslagsområdet som nu kunde bära 
upp ett stadsväsende i inlandet som inte i första hand var knutet till jordbrukspro
duktionen.

En aspekt av stadssystemets centrum/periferi-relation är den i vissa landsdelar 
klara tendensen till systematiskt avtagande stadsstorlek med avståndet från metro
polen Stockholm. Detta är särskilt tydligt i rikets norra delar. Med några undantag 
var städerna i Bottenvikens inre delar mindre än de sydligare lokaliserade botten- 
viksstäderna närmare Stockholm. Det stora området i norra Sverige och Finland var 
glest befolkat, och den agrara kulturen var här koncentrerad till kuster och större älv
dalar. I inlandet var ekonomin ända in på 1800-talet baserad på småskalig gruvdrift, 
jakt, fiske, renskötsel och primitivt skogsbruk. Befolkningen var för liten och ekono
min för outvecklad för att kunna bära upp tyngden av ett stadssystem i inlandsområ- 
dena i norr. I stället fick de norrländska kuststäderna fungera som handelsnoder för 
väldiga inlandsområden, som sträckte sig från kustlandet vid Bottenhavet till grän
serna mot respektive Ryssland i öster och Norge i väster. De ekonomiska kontakterna 
överskred gränserna.

Under den kommande urbaniseringscykeln skulle förutsättningarna för urbanise
ringens geografi omgestaltas, bl.a. som en följd av järnvägarna och industrisamhällets 
växande produktionspotential. Situationen på 1810-talet speglar ett slutläge mer än 
en ny början. Vi får gå ytterligare något decennium framåt i tiden, till 1830-talet, 
innan tecknen på en ny situation börjar bli synliga.

Den mer detaljerade bilden i hierarkidiagrammet visar att Göteborg, Norrköping 
och Karlskrona lyckades hävda sina positioner från frihetstiden ännu vid 1800-talets 
början. (Figur 13:1) Dessa tre städer varden svenska riksdelens regionala huvudorter 
och de mest framträdande andrarangsstäderna. 1 den finska riksdelen konkurrerade 
däremot den gamla finska ”huvudstaden” Abo med den kommande finska "huvud
staden” Fielsingfors. Detroniseringen av Äbo skulle äga rum först under 1800-talets 
förra hälft, men Fielsingfors ställning som garnisons-, militär- och gränsstad skapade 
redan under denna tid förutsättningar för stadens kommande nya roll. Samtliga dessa 
andrarangsstäder hade invånartal i närheten av eller över 10.000. Som andrarangsstä- 
der och regionala huvudorter kan man också urskilja Malmö, Gävle och Viborg, men 
dessa tre städer hade något lägre befolkningstal i storleksordningen 6.000 invånare. 
Uppsättningen andrarangsstäder var i huvudsak densamma som på 1690-talet, men 
med den skillnaden att Falun och Visby fått lämna rum för Gävle och Fielsingfors. 
Malmö hade särskilt under 1700-talets första del haft en förhållandevis svag utveck
ling. Men staden var trots detta en viktig huvudort för Skåne och södra Flalland och 
måste därför ses som en andrarangsstad i centralortsteoretisk mening. Gävle hade å 
andra sidan expanderat starkt under 1700-talet och framstod vid 1800-talets början 
som en av rikets viktigare städer. Falun hade en mycket svag utveckling på 1700- 
talet. Kopparen spelade långt ifrån den ekonomiska roll den spelat på 1600-talet.



Faluns ställning som regional centralort i Dalarna kunde inte väga upp denna ekono
miska förlust. Staden föll från 2—3 plats i stadshierarkin under 1600-talets senare del 
till en blygsammare 1 1 plats på 1810-talet. Viborg var fortfarande en betydande 
gränsstad men hörde vid denna tid till Ryssland.1,1

Städerna på tredjerangsnivån låg i storleksordningen 2.500—5.000 invånare, vil
ket innebar att denna stadsgrupp, liksom andrarangsstäderna nått storleksnivåer som 
var nära nog dubbelt så höga som på 1690-talet. Överhuvudtaget visar 1810-talets 
stadshierarki klart högre nivåer än 1690-talets. Städerna på fjärderangsnivån låg nu 
normalt mellan klart över 1.000 och upptill 2.000 invånare. På 1690-talet låg denna 
stadsgrupp nästan genomgående under 1.000 invånare. Städer på femte- och sjätte- 
rangsnivåerna hade vuxit från under 500 till över 500 invånare. Urbantröskeln hade 
höjts från ca 200 invånare på 1690-talet till 1810-talets ca 300 invånare.

Hierarkidiagrammet visar således ett stadssystem som på ett närmast ”orkestrerat" 
sätt vuxit kvantitativt under 1700-talet, men också blivit mer hierarkiserat. 
Före 1600-talets slut kunde man knappast urskilja distinkta nivåer under femte- 
rangs- och möjligen sjätterangsnivåerna. Vid 1800-talets början framträder regionalt 
förgreningar ned till sjunde-och i isolerade fall åttondenivåerna. Detta gäller framför 
allt städerna i Stockholms uppland, särskilt längs Bottenviken där stadsnätverket 
framstår som starkt skiktat. Bilden bekräftar intrycket av en inre konsolidering av 
stadssystemet under B-fasen, en konsolidering som mer innebar en kvantitativ ex
pansion än en omstrukturering.





Kapitel 14. Urbaniseringens geografi - 
sammanfattning

En A-fas ...

Jag ska avslutningsvis göra ett försök att sammanfatta urbaniseringens geografi med 
utgångspunkt i den cykliska modell, som diskuterades i förra avdelningen. Argu
mentet här baseras således på det aggregerade urbaniseringsförloppet fördelat i en A- 
och en B-fas, där 1 600-talet framstår som en period av kvalitativ urban systemföränd
ring och 1700-talet som ett skede med ett mer balanserat urbaniseringsförlopp.

Centralitet
De mönster i det urbana systemet som framträdde på 1 500-talet var ett slutresultat 
av en flerhundraårig medeltida urbaniseringscykel. Stadsväsendet var geografiskt sett 
ojämnt. Det var kustorienterat eller koncentrerat till rikets agrara huvudområden. 
Hela norra Sverige och Finland var stadslösa områden. Vissa huvuddrag i denna 
struktur består än idag och kan föras tillbaka på de varaktiga stabiliserande betingel
ser, som redan under urbaniseringens medeltida cykel drog gränserna för stadsväsen
dets rumsliga fördelning. "Det möjligas gränser” 1,2 sattes av det nordiska klimatet 
och landskapets topografi och näringstillgångar. Det glest befolkade svenska riket hade 
sina befolkningsagglomerationer koncentrerade till bördiga slättland, kustlandskap, 
älvdalar och bergsbruksbygder. Skogslanden i norr, öster och södra inlandet var peri- 
fera bygder, till stora delar helt obebyggda eller sent koloniserade och ekonomiskt 
delvis avskurna från den "urbana” världen långt borta.

Med sådana kulturgeografiska betingelser var förutsättningarna för ett utvecklat 
stadsväsende begränsade. Man kan fråga sig om rikets städer under äldre vasatid var 
delar av ett stadsryrtoM, om man med detta menar en viss grad av urban integrering 
och inbördes rollfördelning mellan städerna i systemet. Rang/storlek-fördelningen 
tyder snarast på en svag integrering. Den geografiska bilden visar visserligen tecken på 
regionala stadssystem men utan en välutvecklad samhörighet med ett rikstäckande 
system. Det urbana nätverket i det tidigmoderna Sverige var starkt knutet till hav 
och kuster. De dominerande städerna var exportstäder. Inlandsstäderna var genom
gående mindre och orienterade mot exportstäderna vid kusten. Rikets politiska geo
grafi försvårade samtidigt skapandet av en utvecklad centrum/periferi-struktur. 
Femtonhundratalets Stockholm var rikets största stad men knappast en stad med riks
täckande influensområde, och det är slående hur Smålands och Västergötlands gräns
områden bildade perifera regioner. Den geografiska fördelningen av städerna låg på 
1 500-talet nära det Paul M. Hohenberg and Lynn Hollen Lees har beskrivit som ett 
nätverkssystem orienterat mot ett antal kustlokaliserade "grindstäder”.

Under 1600-talet växte stadssystemet kvantitativt och ömsesidigheten ökade. 
Stadsväsendet tenderade mot ett löst organiserat centralortssystem, som gradvis blev 
mer integrerat under perioden. Regionala centra var uteslutande lokaliserade vid



kusterna, och i förhållande till befolkningens spridning jämförelsevis jämnt fördelade 
i landskapet. Ett utpräglat primatstadsförhållande utvecklades och ett någorlunda 
stabilt system av städer från andra- till fjärde-, femterangsnivåerna hade tagit form.

Det expanderande centrum
Framväxten av en riksomfattande urban hierarki var ett av stormaktstidens känne
tecken. Genom den ekonomiska och demografiska utvecklingen, men också som en 
följd av statsmaktens politiska och administrativa ingripanden, ställdes städerna 
efterhand i ett starkare beroende- och konkurrensförhållande till varandra. De infoga
des i ett medvetet utformat stadsekonomiskt system uppbyggt kring ekonomisk spe
cialisering och regional arbetsdelning. Centraliseringstendenserna var starkt uttalade, 
och skapade en koncentration av urbana resurser till ett antal expansiva städer, med 
Stockholm som ett extremt exempel. Utvecklingen var på många sätt tidstypisk, 
och resultatet av en genomgripande ekonomisk och politisk maktkoncentration.

Men den tidigmoderna svenska stadsgeografin präglades också av ett växelspel 
mellan centrum och periferi. Det tycks inte i första hand ha rört sig om ett utpräglat 
konkurrensförhållande. Sådant förekom visserligen, men det ser inte ut som om Stock
holm långsiktigt har expanderat på bekostnad av övriga städer. Tvärtom kan man 
snarare skönja en parallellitet mellan en allmän urban tillväxt och en markerad ök
ning av huvudstadens befolkning. Detta var uppenbarligen fallet under l600-talets 
förra del då utvecklingen dominerades av en stark allmän expansion samtidigt som 
Stockholm hade sin utan jämförelse snabbaste ökningsperiod.

Den expanderande periferin.
Under de 300 år som följde på den senmedeltida stagnationen kan man iaktta det 
mönster av expansion och förtätning som präglat redan den hög- och senmedeltida 
stadsgrundningspolitiken. Den nya, absolutistiska statsmakten utvidgade sitt nät
verk av kontroll- och exploateringsstationer till områden som tidigare saknat städer. 
Norrlands och Österbottens kustland drogs in i rikets urbana system. Detsamma 
skedde med det ekonomiskt viktiga bergslagsområdet. Till de påtagligt nya dragen 
hör det pärlband av städer som lokaliserades längs Bottenvikens kuster. Avlägsna 
glest befolkade utmarker sattes i ekonomisk och politisk förbindelse med rikets cen
trala delar och indirekt med den internationella marknaden. Efter det tidiga initial
skedet skapades här efterhand en urban hierarki och en viss integrering av det bott- 
niska stadssystemet. Även bergshanteringen stimulerade en rörelse mot periferin. 
Norrlandskustens och bergslagsområdets urbanisering kan ses som en utåtriktad 
centrum-periferirörelse. Mest uppenbart, och för forskningen välkänt, handlade det 
om en starkare statsmakts strävan att utsträcka sin kontroll och exploateringsapparat 
mot rikets ytterområden.

Kontroll och exploatering av tidigare outnyttjade resurser och ekonomiska aktivi
teter var motiven även bakom den förtätning av stadssystemet som kom till stånd i 
delar av redan urbaniserade områden. Detta gällde södra Västergötland där två nya 
städer grundades i ett tidigare relativt stadsfattigt område. Det kan också ses runt 
Bottenviken där en tidigare generation av städer följs av en senare generation. Aktiva



försök att grunda städer även i Finlands inland föll dock inte väl ut. Här saknades ännu 
förutsättningarna för ett utvecklat stadssystem. Ett annat omräcle som bar tecken på 
överetablering av städer var kuststräckan i de skånska landskapen. Här började redan 
den danska kronan avveckla medeltida stadsgrundningar. Och den politiken full
följdes av den svenska kronan, som framför allt i Blekinge eftersträvade en koncent
ration av de urbana resurserna till ett färre antal, men starkare städer.

I stora drag kan man säga att den merkantilisciska stadsgrundningsperioden tog 
sikte på att erövra nya territorier för kronans kontrollmakt. Den grundläggande och 
alltid närvarande faktorn bakom stadsgrunclningarna var strävan att styra in ”stads
näringarna” i kontrollerbara och exploaterbara former. För kungamakten var det enk
lare att grunda nya städer än att försöka tvinga in ett växande varuutbyte i de gamla. 
Den ekonomiska kontrollen nödvändiggjorde en expansion mot rikets glesbefolkade, 
dåligt kontrollerade och dåligt exploaterade delar.

Samtidigt var detta områden som successivt fick en allt viktigare roll inom den 
nationella ekonomin. Kronans expansionssträvanden följde i spåren på en ekonomisk 
och demografisk expansionsrörelse. Stadsgrunclningarna i Bergslagsområdet skulle så 
småningom hamna i konflikt med de många bruken i området, men till en början 
var de en direkt respons på bergsnäringarnas expansion. Detsamma kan sägas om de 
många grundningarna längs Bottenvikens kustland. Här hade Stockholms kraftiga 
tillväxt och statsmaktens expansion genererat en efterfrågan som verkade tillväxt- 
stimulerande på den perifera överskottsproduktionen, antingen den utgjordes av 
finsk tjära och bräder eller av norrländska jakc-, fiske- och skogsprodukter.

Den tidigmoderna stadsgrundningsvågens avklingande efter 1650-talet och det 
ekonomiska motivets försvinnande bör ses i samband med de försämrade ekonomiska 
och demografiska förutsättningarna för stadsgrundningar. Mycket tyder på att be
folkningstillväxten hade börjat stagnera i stora delar av riket redan innan de uppen
bara krissymptomen började göra sig gällande omkring sekelskiftet 1700. Dessa 
sämre förutsättningar ger en förklaring till att den stora stadsgrundningsvågen under 
1600-talets förra hälft förbyttes i sin motsats under århundradets senare del. Privile- 
gieindragningarna ökade i antal.

Man kan när det gäller scadsnedläggningarna urskilja två grundmotiv: centralise
ring och otillräckliga förutsättningar för nya städer. I stadstäta områden gjorde kronan 
ibland insatser för att centraliserade urbana resurserna. I sådana fall uppmanades bor
garna i en nedlagd stad att flytta till någon närbelägen stad. Centraliseringssträvan- 
den av den här typen kunde ha ett konkurrensbegränsande syfte.Det andra motivet 
var helt enkelt att nygrundade städer inte visat sig utvecklingsdugliga. De förblev 
små och orsaken torde ofta ha varit otillräckliga förutsättningar i omlandet.1,4

Ojämn urbanutveckiing

Städerna och den ekonomiska geografin
I det svenska stadssystemet kan man identifiera ett antal ekonomiska regioner, som 
i viss utsträckning har uppvisat en regionalt ”orkestrerad” urbanutveckling. Det 
kanske tydligaste exemplet på denna typ av regionalisering under den tidigmoder



na perioden är Bergslagen. Under bergsnäringarnas expansion på 1600-talet omska
pades betingelserna för urbanisering i området på ett sätt som speglar brukens och 
exportens centrala roll förden regionala ekonomin. Till en början profiterade mälar
städerna starkt på sin roll som transitorter för järnexporten. Bergslagsområclet var 
också det ena av två perifera huvudområden för kronans staclsgrundningar före 
1600-talets mitt. Fram till 1640-talets början kan man tala om en bred urban 
expansion i området.

Med Stockholms tilltagande dominans försvårades emellertid uppstädernas kon
kurrensläge, vilket fick till följd en stagnation i de tidigare blomstrande transit
städerna. Samtidigt hade bruksexpansionen vid 1600-talets mitt nått en sådan ut
veckling att den blev en konkurrensfaktor för städerna. Resultatet blev en omkastning 
i områdets stadspolitik från grundningar till privilegieindragningar. Med dessa för
ändringer, som sannolikt kulminerade någon gång under 1600-talets senare hälft, 
upphörde bergsnäringarna roll som motor bakom den urbana utvecklingen i mälar
bäckenet. Tyngdpunkten flyttades västerut, där utförselleden från Värmland via Göte
borg åstadkom urbaniseringseffekter liknande de som stimulerat mälarstädernas 
expansion före stapeltvångets införande. Även denna expansion nådde emellertid sin 
kulmination. Från 1700-talets mitt var svensk järnexport överhuvudtaget en stagne
rande affär.

En annan region med tecken på tendenser till ”ojämn urban utveckling” kan iakt
tas i Götalands inland. Här var det i stället agrarekonomins rytmer som bildade 
utvecklingens motor. En kontrast rådde mellan spannmålsproducerande centralbyg
der och perifera bygder orienterade mot boskapsskötsel. Det glesa urbana nätverket i 
de perifera skogsområdena berodde givetvis på låg befolkningstäthet men också lägre 
produktivitet. Här var förutsättningarna för ett centralortssystem svaga trots att stä
derna låg på långa avstånd från varandra. Den större stadstätheten i centralbygderna 
bekräftar å andra sidan jordbrukets centrala roll för förindustriella urbaniseringspro
cesser. Städerna i Östergötland och norra Västergötland var nära förbundna med de 
omgivande spannmålsproducerande bygderna. Kontrasten mellan jordbrukande och 
boskapsskötande områden hade en parallell i den regionala urbaniseringen. Båda 
dessa näringsgeografiska områden var överskottsregioner, men marknaden för över
skotten såg delvis olika ut. Boskapsproduktionens marknad låg i norra och västra 
Europa och i växande grad under 1500- och 1600-talen i de urbaniserade delarna runt 
Mälaren, i Bergslagen och i Stockholm. Den inhemska marknaden kom att betyda 
allt mer i takt med bergsnäringarnas och huvudstadens expansion på 1600-talet. När 
denna blomstringstid hade nått zenit stagnerade också marknaden för södra Göta
lands stapelvaror inom boskapsskötseln. Även den internationella efterfrågan avtog 
under senare delen av 1600-talet. Boskapsprodukterna blev mindre viktiga som sta
pelvara i svensk export. Att denna distributionscykel påverkat urbaniseringen i södra 
Götaland är troligt. Fram till 1690-talet är tillväxtbilden i regionen tydligt positiv 
jämfört med riket i övrigt. Därefter är regionens tillväxtbild inte lika entydig.

Det skulle i princip vara möjligt att isolera ytterligare regioner i det mycket 
omfattande och geografiskt varierade svenska riket. Olika regioner har expanderat 
och stagnerat i samvariation med marknadsförändringar för en eller några få centrala



stapelnäringar. Man kan peka på skogsprodukternas roll för de finska kuststäderna 
och Smålands och Bohusläns kuststäder. Eller boskapsexportens betydelse för de skån
ska kuststäderna. Ekonomiska influenser av det här slaget förklarar geografiska tyngd- 
punktsförskjutningar inom det urbana systemet. 1 denna mening framstår teorin om 
"ojämn urbanutveckling” som ”förklarande”, när det gäller framväxten och urbanise
ringen inom näringsgeografiskt bestämda områden. Den förklarar en regionalisering 
som inte i första hand är centralortsbestämd, utan styrd av den typ av ”exogent" fram
drivna "genetiska faser” som Harold Carter talat om.

Städerna och det föränderliga riket
Vissa områden, särskilt dä södra och västra Sverige samt sydöstra Finland, uppvisade 
också en politiskt betingad "ojämn urbanutveckling”. Den urbana regionaliseringen 
var här bestämd av yttre faktorer som inte i första hand var ekonomiska. Man kan tala 
om geopolitiskt bestämda stadsregioner. Det faktum att nationsgränsen mellan Sve
rige och Danmark före 1658 avskiljde det danska kustlandet från det svenska inlan
det, underströk Västergötlands och Smålands perifera läge. Den enda förbindelsen 
mellan detta inlandsområde och västerhavet var före 1658 en smal korridor mellan 
västkustens båda landskap Halland och Bohuslän. 1 korridoren låg Göteborg och dess 
föregångare Nya Lödöse. Avskärmade från kustlandet och ensidigt orienterade mot 
ett outvecklat bakland fungerade Göteborg/Nya Lödöse som en i viss mening ideal
typisk ”grindstad” mellan inlandsregionen i Sverige och den nordvästeuropeiska mark
naden. Situationen var liknande i sydöstra Sverige. Gränsen mellan Småland och Ble
kinge var en politisk barriär, men samtidigt en barriär som överskreds ekonomiskt. 
De danska kuststäderna stod i direkt kontakt med det svenska inlandet. Kalmar fick 
därför inte samma viktiga roll som ekonomisk ”grindstad” för Småland. Men gräns
förflyttningen skulle ändå skapa nya förutsättningar.

Situationen både i västra och sydöstra Sverige ändrades radikalt efter 1650-talet. 
När gränsen försvann mellan Sverige och Halland/Bohuslän innebar det samtidigt 
en påtaglig västlig tyngdpunktsförskjtiming av det urbana systemet. Men det var en 
västförskjutning som hade två viktiga komponenter — dels den förändrade geo-poli- 
tiska situationen, dels geografiska förskjutningar i den internationella marknaden. 
Först och främst måste rikets ändrade geo-politiska situation poängteras och den på
verkade inte bara Västsverige utan också sydöstra Sverige. Stormaktstidens gräns
förskjutningar knöt riket politiskt och militärt tätare till de nordtyska områdena. 
Situationen krävde att resurser fördes söderöver, att landets politiska styrka mobili
serades i de nyerövrade delarna både på den svenska och den tyska sidan av väldet. Det 
blev nödvändigt att skapa en stark men också starkt kontrollerad, ”försvenskad”, 
urban struktur i skånelandskapen. Gränsförändringarna innebar dessutom att den 
smala korridor som tidigare förbundit det svenska riket med västerhavet, öppnades 
till en militärt betydelsefull västkust som drog till sig kronoinvesteringar och urban 
tillväxt.

Till dessa geo-politiska förändringar kom en gradvis förskjutning av den inter
nationella marknaden. Den ekonomiska tillväxten i Nederländerna och England 
kombinerad med de under 1600-talet tydliga kristecknen i Tyskland skapade en ny



geografisk struktur i det internationella efterfrågemönstret. De tyska hansestäderna 
förlorade sin tidigare makt och ekonomiska styrka. På l6(K)-talet kom nederländar- 
na att fylla tomrummet efter hanseaterna och därutöver kraftigt expandera handeln 
på Sverige. Mot århundradets slut, och framför allt under 1 700-talet, gick denna le
dande roll över till England, som nu började grundlägga sin roll som världens främsta 
imperiemakt. Kombinationen av dessa geografiska bestämningar skapade en väst- 
förskjutning i det svenska rikets exportgeografi. De västliga hamnarna, med Göte
borg i spetsen fick en allt viktigare roll. Denna västliga orientering innebar förvisso 
något nytt i förhållande till medeltidens och 1 500-talets så gott som ensidiga öster- 
sjöorientering.

... och en B-fas

Jämfört med den starka dynamiken i 1600-talets urbana processer framstår alltså 
1700-talet som ett sekel med lugnare och mer balanserade urbana processer — den 
tidigmoderna urbaniseringscykelns B-fas. 1700-talets urbana processer kan därför 
sammanfattas mer kortfattat och kondenserat. Seklets inledande krisdecennier slog 
ojämnt och återhämtningsperioden under det andra kvartalet hade expansiva drag 
som var besläktade med 1600-talets. Relationen mellan centrum och periferi fortsatte 
att utvecklas, men nu med delvis omvända förtecken i förhållande till 1600-talet.

Centralitet
Förändringarna under 1700-talet kan beskrivas som en tendens mot växande integre
ring. Men man bör ändå inte tala om ett väl integrerat urbant system ens vid 1800- 
talets början. Urbaniseringsgraden var låg och provinsstäderna fortfarande små. Rang/ 
storlek-fördelningen började visserligen närma sig en log-normal kurva på 1700- 
talet, men ännu på 1810-talet var avvikelsen stor. Primatstadssituationen kvarstod, 
om än något mildrad, och rang/storlek-kurvan längre ned i hierarkin hade en lägre 
lutning än rang/storlek-regelns förutsägelse. När Stockholm efter kris och återhämt
ning gick in i sin långvariga stagnationsfas från 1700-talets mitt, innebar detta att 
stadens eminenta ställning försvagades något, dock utan att primatstadsförhållandet 
försvann. Det tidiga 1800-talets Stockholm var fortfarande den överlägset största av 
rikets städer, med en stadsbefolkning på åtminstone 3—4 gånger den näst största sta
dens, vilken vid denna tid var Göteborg.

Under 1700-talet hade den perifera expansionen i form av stadsgrundningar i stort 
sett upphört. Först mot seklets slut började man återigen att anlägga städer men då 
under andra förhållanden och med andra motiv. Ett mer frihetligt ekonomiskt tän
kande hade börjat slå igenom. Samtidigt var 1700-talet också präglat av perifer ex
pansion, men det handlade nu om tillväxt underifrån inom ramarna för det befintliga 
urbana systemet. Det är rimligt att tolka detta som ett utslag av en viss expansiv 
dynamik i den agrara produktionen. Jordbruksproduktionens ökning och landsbyg
dens proletarisering hade en pendang i de små och medelstora städernas expansiva 
utveckling från 1700-talets mitt.



En faktor som bör ha bidragit till stadssystemets jämförelsevisa stabilitet på 
1700-talet är statsmaktens nya existensvillkor. Sverige var inte längre en stormakt. 
Den nya småstatsrealiteten ändrade radikalt förutsättningarna för stadstillväxten. 
Resursbasen krympte och därmed förutsättningarna för statens merkantilistiska 
ambitioner och förmåga. Bortsett från återhämtningsskedet under 1 700-talets andra 
kvartal, då indirekt och direkt statligt stöd torde ha spelat en viktig roll, får man in
trycket att strukturella faktorer spelade större roll på 1700-talet än en stark stats
makts vilja och förmåga att driva fram urban förändring. Kontrasten gentemot 
1600-talet är härvidlag förledande tydlig.

Ojämn urbanutveckling
Även 1700-talet var präglat av tydliga regionala särutvecklingar. Men under detta 
sekel var det delvis nya faktorer som omskapade det urbana landskapet. Bergsnäring
arna tappade mycket av sin dynamik och blev därmed mindre viktiga för den urbana 
utvecklingen. I stället kan man se hur skogsbruket började påverka de regionala 
urbaniseringsförlopp på ett tydligare sätt. På 1700-talet skapade således den nya såg
verksindustrin i Finland förbättrade förutsättningar för exploateringen av de perifera 
skogstillgångarna. Bakgrunden till denna expansion av den finska sågverksindustrin 
var den starka expansionen av den engelska sjöfarten i Östersjön och Englands starkt 
ökade efterfrågan på trävaror. Till denna bild hör också en urban expansion på den 
svenska sidan av bottniska viken. Även här är skogen förmodligen en viktig förkla
ring till städernas gynnsamma utveckling.

Vad de finska städerna beträffar skapade också geopolitiska förändringar nya för
utsättningar. Med stormaktens sammanbrott följde en utrikespolitisk defensivsitua
tion, som inte saknade revanschistiska inslag, men främst gick ut på att minimera 
förlusterna. Geopolitiska processer skulle spela stor roll för stadsutvecklingen i rikets 
östligaste delar. Under expansionsperioden på 1600-talet hade utvecklingen känne
tecknats av en politiskt-territoriell konsolidering, som bland annat innebar ett försök 
att länka in den ryska handeln i svenska fåror. Baltikum spelade naturligt nog en stor 
roll för handeln och sjöfarten i södra och västra Finland. Men situationen i Finland på 
1700-talet påverkades starkt av det som samtidigt hände i det ryska tsardömet. Ur 
Peter den Stores reformpolitik uppstod ett starkt ryskt kejsardöme, och samtidigt ett 
kejsardöme med en klarare orientering västerut. Den främsta manifestationen av 
detta var den nya ryska huvudstaden St Petersburg, vid Nevas mynning mot Finska 
viken. Staden kom snabbt att utvecklas till en metropol i området med en omfattan
de influenssfär som sträckte sina tentakler långt in i Finland.

Den ryska maktuppbyggnaden fick också politiska konsekvenser för den svenska 
stormakten. Finland blev en strategiskt viktigare del av riket under frihetstiden, men 
samtidigt också en landsdel som blivit betydligt svårare att försvara. Liksom i 1600- 
talets skånska landskap krävdes i 1700-talets Finland en maktuppbyggnad och ett 
resurstillflöde. Det nya hotet kunde emellertid inte avvärjas. Stora landområden fick 
avträdas redan innan förlusten av hela den finska riksdelen 1809- De militära resur
serna fick koncentreras längre västerut. De militära stadsgrundningarna under frihets
tiden, omgrundningen av det gamla Veckelax till Fredrikshamn och nygrundningen



av Lovisa, var helt betingade av den ryska maktexpansionen in i tidigare svenskt ter
ritorium. I detta sammanhang ingår också Helsingfors omvandling från en liten 
agrar köpstad till en väl utbyggd militär utpost.

Hela situationen skapade emellertid förutsättningar för ett nytt och starkare 
urbant system i denna del av riket. Mot en märkbar politiskt motiverad västförskjut- 
ning i den svenska riksdelen på 1600-talet kan således ställas en lika märkbar politiskt 
motiverad västförskjutning i 1700-talets Sydfinland. Sverige drevs genom storpoli
tiken helt enkelt västerut, och detta påverkade det urbana systemet.

I de centrala delarna av Götaland hade städerna en påtagligt hög tillväxt under 
större delen av 1700-talet efter seklets inledande krisdecennier. I de spannmålspro- 
ducerande centralbygderna i Väster- och Östergötland var utvecklingen klart positiv 
i en uppgång som tycks ha drivits på av en agrarekonomisk expansion. Till 1700- 
talets ojämna urbanutveckling hör också västkustens fiskeboom, som varade under 
flera decennier och åstadkom en kraftig urban tillväxt i de berörda kuststäderna.

Inre balans eller yttre påverkan

Hohenberg/Lees och Carters modeller förklarar förändring i urbana system utifrån 
två olika perspektiv. Hos Hohenberg/Lees framstår inbyggda förändringsmekanis- 
mer som drivande krafter i en cyklisk pendling mellan rurala och urbana faser. Cykelns 
start och uppgång, A-fasen, drivs således fram av en redan pågående agrar expansion, 
medan dess kulmen och följande stagnation, B-fasen, innebär en eftersläpande reak
tion på en redan tidigare inträffad agrar stagnation. Urban "överhettning” övergår i 
kris och stagnation. Carters modell å andra sidan lägger tonvikten vid yttre influen
ser, som antas mer eller mindre kraftigt driva på stadssystemet mot inre förändring 
och omgestaltning. Carters fasmodell lägger mindre vikt vid den inre dynamiken, 
men innebär att stadssystem ses som mer öppna för yttre förändringsimpulser.

Även rumsdimensionen kan ses som genom en motsatsställning av två grundmo
deller. Centralortsteorin lägger tyngdpunkten på en faktor, centraliteten, som den 
viktiga lokaliseringsfaktorn. När centraliteten får verka ostörd ordnar sig städer efter 
hierarkiska mönster grundade på konkurrens mellan städer på olika nivåer. Teorin 
om ojämn urbanutveckling ställer regionala urbana system i relation till de större 
sammanhangen. Influenser utifrån bildar grundförutsättningar för stadssytemens 
inre utveckling.

De båda modellerna utesluter inte varandra. Det är rimligt att se förändringar i 
sociala system som produkter av både inre utvecklingsmekanismer och yttre påverkan. 
Vissa skeden av urban utveckling kan vara präglade av stadssystemets inre "logik”, 
andra kan innebära stark urban omvandling framkallad av förändringar i omvärlden. 
En förtjänst med att ställa de båda synsätten mot varandra är deras tydliggörande av 
grundläggande skillnader i urbana systems utformning och förändring. I de båda 
synsätten ligger den mer övergripande problemställning som gäller sociala systems 
tendens mot inre balans och stabilitet alternativt systemöverskridande och föränd
ring. På denna generella nivå har problemet både en tids- och en rumsdimension.



Det urbana nätverket — system eller inte?

Jag har i den här boken ofta använt begreppet urbant system. Till de villkor som jag 
inledningsvis drog upp för att en sådan terminologi ska vara användbar förde jag, i 
anslutning till de Vries, in termerna integrering, differentiering och slutenhet. Sam
tidigt ställde jag frågan om system begreppet är tillämpbart på den historiska verk
ligheten. Kan det svensk-finska stadsväsendet under den tidigmoderna perioden 
beskrivas som ett stadssystem eller bör man nöja sig med att tala om ett lösare sam
manfogat urbant nätverk? Hade stadsväsendet nått sådan grad av integrering att det 
kan liknas vid ett differentierat och avgränsat system? Jag ska här avslutningsvis föra 
den diskussionen vidare mot bakgrund av studiens huvudresultat. Syftet är att knyta 
samman några av de teoretiska trådar som lades ut i bokens inledningskapitel och 
därigenom försöka skapa en övergripande förståelse för hur de urbana processernas 
geografi samverkat med deras kronologi. Jag kommer som tidigare att utgå från cen- 
tralortsteorins utgångspunkter och diskutera stadsväsendets hierarkisering, centrum/ 
periferi-relationen och rang/storlek-fördelningen. Jag kommer därefter att på ett 
mer övergripande plan återuppta diskussionen kring villkoren för ojämn urban 
utveckling, innan jag avslutningsvis drar jag upp några större linjer utifrån temat 
förändring-kontinuitet.

Den urbana hierarkin
Ett integrerat stadssystem förutsätter en hierarkisering av centra i flera nivåer. Detta 
är en grundtanke i centralortsteorin, som postulerar en stratifiering efter central
orternas funktioner och räckvidd i omlandet. I den tolkning av centralortsteorin jag 
presenterade i kapitel 10 förutsattes bl.a. funktionell helhet och minst tre nivåer 
ordnade i pyramidal ordning. En viktig förutsättning var också att orter i hierarkins 
lägre delar ska vara geografiskt lokaliserade mellan orter högre i funktionshierarkin. 
Ett underliggande antagande är att orter högre i hierarkin inte bara är funktionellt 
mer komplexa och har större influensområden utan dessutom tenderar att vara större 
befolkningsmässigt.

De centralortsteoretiska postulaten har närmast karaktären av lagpåståenden, 
vilka, om de ideala förhållandena är förhanden, ger en perfekt hierarki nära svarande 
mot den ursprungliga christallerska. Men eftersom ideala förhållanden sällan råder 
kommer en ideal hierarki att förbli lika sällsynt. Olika regionala eller tidsmässigt 
avgränsade faktoruppsättningar bryter igenom centralitetsfaktorn och skapar i stället 
ett varierat mönster, som ändå inte behöver avvika mycket från ett modifierat central- 
ortssystem. Det torde vara den modellen som kommer närmast verkligheten i det 
tidigmoderna svenska riket.

Att det svenska stadsväsendet kan beskrivas som ett hierarkiserat stadssystem har 
varit en av grundförutsättningarna för min studie. Jag har ofta återkommit till sys
tembeteckningen därför att jag anser den svarar ganska väl mot de strukturer som 
präglade det studerade urbana nätverket. Man kan utan svårigheter finna ett system
centrum och man kan, dock med vissa reservationer, urskilja systemets gränser och 
därmed dess tendens till slutenhet. Som Carter på ett mer allmänt plan antagit som



ett normalfall, följer det svenska stadssystemet rikets territoriella avgränsning. Tolk
ningsproblem uppstår i första hand i samband med gränsförskjutningar, men också 
som en följd av den territoriella avgränsning jag valt för undersökningen. Undersök
ningsområdet omfattar således inte de geografiska områden som hörde till riket 
under ganska lång ticl men, som jag bedömt det, inte tillräckligt länge för att bilda 
integrerade delar av riket. De stora och viktiga områdena i Baltikum och de ganska 
små, men också viktiga områdena i Nordtyskland, ingår således inte i undersök
ningsområdet, vilket i viss utsträckning givetvis påverkat resultaten. Här har vi en 
tolkningskomplikation som bör vägas in i den analyserande diskussionen.

Hur många hierarkiska nivåer kan man finna i det svenska stadssystemet och vilka 
centralortsregioner går att urskilja?

Stockholm framträder redan från senmedeltiden som den primära staden i hierarkin. 
Senast från 1400-talets senare del fram står staden som rikets klart största och även i 
funktionella avseenden viktigast. Stockholm var då politiskt betydelsefull som starkt 
befäst militär vaktpost vid sjöleden till Mälaren och det viktiga Bergslagsområdet. 
Staden intog också en ekonomiskt strategisk position eftersom bl.a. järnexporten 
måste passera förbi och genom staden. Men likafullt blev Stockholm en modern 
huvudstad först med stormaktsväldets uppbyggande på 1600-talet. Först då kan man 
se Stockholm som ett rikstäckande systemcentrum, med kännbara influenser i rikets 
perifera delar.

Även nästa nivå i hierarkin är identifierbar redan under äldre vasatid, men även här 
är det tveksamt om de olika ubana regionerna var starkt sammankopplade med rikets 
centrum. De viktigaste andrarangsstäderna på 1 500-talet var kuststäder som bildade 
portar eller grindar in mot inlandets produktionsomland. I väster började Nya Lödöse 
spela denna roll trots ett inklämt läge mellan de dansk-norska landskapen Halland 
och Bohuslän. I sydöst intog slottsstaden Kalmar en motsvarande position. Längre 
norrut var Söderköping, med sin traditionella hansaanknytning den viktigaste export
hamnen, men här värdet regionala stadssystemet under omstöpning, med Nyköpings 
ställning som ett slags huvudstad i hertig Karls furstendöme, och med Norrköpings 
frammarsch till ledande exportstad i Östergötland. I Finlands sydvästra kustland bil
dade Åbo regioncentrum och längst borta i öster framträdde export- och slottsstaden 
Viborg som ett slags östlig parallell till Nya Lödöse och Kalmar.

Det intressanta är att denna uppsättning kom att bli bestående, med vissa modfi- 
eringar och anpassningar till nya geopolitiska och marknadsekonomiska förutsätt
ningar. I väster ersattes Nya Lödöse av Göteborg, som snart växte upp till rikets vik
tigaste andrarangsstad. En viktig orsak var här givetvis de svenska territoriella 
erövringarna från Danmark. Dessa innebar också att det regionala stadssystemet i de 
skånska landskapen med Malmö i centrum, som tidigare varit inordnat under Köpen
hamn, nu i stället inordnades under Stockholm. I sydost kom örlogsstaden Karlskro
na att med sin starka tillväxt vid 1700-talets början delvis överflygla Kalmar. I nord
östra Götaland avancerade Norrköping på 1600-talet till ensamt regioncentrum för 
östgötaregionen. I sydvästra Finland kvarstod Äbo som regionalt centrum, dock 
kringskuret av Stockholms allt starkare influenser i Bottniska viken. I sydöstra Fin
land omstrukturerades stadssystemet radikalt genom de ryska erövringarna och



St Petersburgs starka tillväxt. Här började så småningom Helsingfors framträda som 
en överordnad centralort efter en gradvis förflyttning av gränsposterna från Viborg 
via Fredrikshamn till Lovisa. Helsingfors skulle emellertid nå sin nuvarande fram
skjutna position i det finska centralortssystemet först under den ryska tiden på 
1800-talet. En särställning bland andrarangsstäderna intogs av Falun, som på 1600- 
talet var en av rikets viktigaste städer, men vars lokalisering måste anses perifer i ett 
centralortsteoretiskt perspektiv. Här var det i stället den ekonomiskt viktiga koppar
gruvan som var magneten och källan till den demografiska tillväxten. När det gäller 
Falun kan man tala om ett produktionsbestämt lokaliseringsmonster. Falun utveck
lades sekundärt till en viktig centralort.

Under denna relativt stabila andrarangsnivå låg en redan tidigt urskiljbar tredje 
nivå med städer som fann utvecklingsnischer och expansionsutrymmen i lokalise
ringar mellan andrarangsstäderna. Till dessa tredjerangsorter kan man under A-fasen 
räkna städer som Ystad och Lund i de skånska landskapen och städerna Västervik, 
Gävle, Uleåborg och kanske Helsingfors längs det svenska rikets kuster. I inlandet 
framträdde Jönköping, Örebro, Västerås, Uppsala och i viss mån Arboga som städer 
av tredje ordningen. Under B-fasen tillkommer Uddevalla och Landskrona, Kristian
stad och den nya svenska staden Karlshamn i de skånska landskapen. Längs det 
svenska kustlandet har nu Kalmar reducerats till tredjerangsposition liksom Nykö
ping. Andra städer avancerade i hierarkin. Hit hörde Gävle, som på 1700-talet när
made sig en andrarangsposition, men också de finska kuststäderna Vasa och Borgå, 
samt Karlstad vid norra vänerstranden för att bara nämna några.

Stadshierarkin blir rörligare när man kommer längre ned i systemet. Redan på tre- 
djerangsnivån påverkas de regionala centralortshierarkierna i större utsträckning av 
städers avancemang och tillbakagång. Detta blir än uppenbarare på nivåer under tred- 
jerangsstå'derna. Inte desto mindre kan man urskilja en tendens hos städerna att ordna 
sig i både fjärderangs- och femterangsnivåer. På 1700-talet börjar vi också urskilja 
regionala hierarkier ned till sjätte- sjunde- och i enskilda fall åttondenivåerna. När 
det gäller städerna lång ned i hierarkin kommer vi nära urbantröskeln, och samtidigt 
blir de regionala mönstren rörligare och otydligare. Vissa av de mycket små kuststä
derna har uppenbarligen haft mycket svårt att hävda en självständig ekonomisk ut
veckling i sina mellanlägen mellan större centralorter. Städer som Kungälv, Kungs
backa, Skanör, Falsterbo, Trosa och många andra har haft endast lokalt inflytande. 
Deras påverkan på den omgivande landsbygden måste ha varit begränsat.

Draget av rörlighet och omstruktureringar i stadshierarkins lägre räjonger förtar 
inte bilden av ett under 1 600-talet allt mer utmejslat rikstäckande stadssystem. Nät
verket av städer är visserligen bestämt av fler faktorer än centralitet och närhet till 
städernas användare, men på 1700-talet är det rimligt att se detta stadsnätverk som 
ett avgränsat stadssystem, med en viss grad av integration och ömsesidighet mellan 
de ingående städerna. Ett centrum är tydligt från 1600-talets mitt och systemets 
gränser utmejslas mer och mer när rikets territoriella gränser stabiliseras. Samtidigt 
måste man givetvis räkna med att stora metropoler nära den svenska riksgränsen 
nådde en bra bit in i riket med sina influenssfärer. Det gällde Köpenhamn och på 
1 700-talet den dynamiska ryska stadsgrundningen St Petersburg.



Centrum och periferi
Ett systemteoretiskt betraktelsesätt förutsätter en tydlig och iakttagbar relation mel
lan centrum och periferi. Många gånger beskrivs den relationen som ett rent konkur
rensförhållande, där den ena polen växer på bekostnad av den andra. Men gynnsam
ma förutsättningar kan givetvis skapa en ”orkestrerad" tillväxt som påverkar hela 
eller större delen av stadssystemet. Samtidigt måste man också räkna med att sys
temkaraktären är lösare och ger stort utrymme för tillväxtfaktorer som inte är direkt 
beroende av de ingående orternas konkurrensförhållanden och annan ömsesidighet.

Det är egentligen bara på ett fåtal punkter man möjligen skulle kunna spekulera 
över ett samband mellan staclstillväxten och centrum/periferi-förhållandet i det svensk
finska stadssystemet under tidigmodern tid. Ett sådan samband kan spåras under 
l6()0-talets expansionsfas i Stockholm, och stadens relation till de allra mest närbe
lägna konkurrenterna. Stadens starka ställning som stapel för mälarområdet och den 
östligt orienterade delen av Bergslagen medförde av allt att döma en besvärlig kon
kurrenssituation tör en del av uppstäderna runt Mälaren. De tydliga stagnationsten- 
denserna i området ska sannolikt sättas i samband med den förda stapelpolitiken. 
Den förhållandevis svaga utvecklingen i städer som Arboga, Västerås, Södertälje och 
Gävle kan förklaras av deras direkta konkurrensförhållande till huvudstaden i kom
bination med det allt mer rigida merkantilistiska regelsystem som då skapades. En 
liknande situation kan ha inträffat mellan 1730- och 1770-talen. Stockholms vitala 
återhämtning efter den urbana krisen vid 1700-talets början hade inte sin motsva
righet i mälarbäckenets övriga städer, där utvecklingen tvärtom var jämförelsevis svag. 
Möjligen kan Stockholms långsiktiga stagnation från 1700-talets mitt och framåt 
ses i ett liknande perspektiv. Parallell med huvudstadsstagnationen pågick en intensiv 
stadstillväxt, som jag tidigare karakteriserat med uttrycket stadstillväxt underifrån. 
Men det är inte givet att detta fenomen ska tolkas som ett utslag av konkurrens mel
lan Stockholm och rikets små- och medelstora städer. Om stadstillväxten underifrån 
genererats genom agrar tillväxt, vilket är rimligt att anta, bör den snarare ses som en 
följdti 11 växt av den agrara expansionen än en konkurrensbetingad tillväxt på huvud
stadens bekostnad.

I stort verkar det som om stadssystemet generellt snarare har samvarierat med 
Stockholms expansions- och stagnationsfaser än motsatsen. Detta är tydligt när det 
gäller expansionsfasen på 1600-talet och den allmänna nedgången i tillväxtnivåer 
från 1600-talets relativt höga siffror till 1700-talets något lägre. Stockholm följde 
här en allmän trend. Slutsatsen ger sig självt. Stockholm har generellt sett inte vuxit 
på övriga städers bekostnad. Centrum har inte konkurrerat ut periferin annat än 
undantagsvis och då bara lokalt eller regionalt. Den övergripande trenden är snarare 
en trend av samvariation mellan centrum och periferi. Det är riktigare att tala om 
centralisering och decentralisering än centralisering eller decentralisering.

Emellertid är det också slående att inte heller samvariationen har varit så utpräg
lad. Både trender och nivåer varierar på ett sätt som inte ter sig direkt relevant för en 
centrum/periferi-problematik. Den vändning i den sekulära vågrörelsen, som kan 
iakttas från 1600-talets senare del, framstår exempelvis inte som särskilt präglad av 
centrum/periferi-relationen i systemet. I själva verket är det så att avståndet från cent-



rum bidrar i relativt begränsad utsträckning till att förklara geografiska variationer 
i stadstillväxten. De generella mönster som kan påvisas har haft andra huvudorsaker.

Denna slutsats betyder också att vi i det övergripande perpektivet kan tona ned 
hypotesen om en omfördelning av rikets urbana resurser till fördel för centrum. Det 
är visserligen ingen tvekan om att en resurscentralisering präglade den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i stormaktstidens Sverige, men denna har troligen i huvud
sak skapats genom ett resursfiöde utifrån och/eller ett hårdare tryck på de inhemska 
agrara resurserna. Endast i mindre grad och regionalt begränsat har omfördelningar 
inom stadssystemet byggt under stormaktstidens koncentrationstendenser. Kontras
ten mot den samtidiga danska och engelska utvecklingen framstår i det här avseendet 
som påtaglig. I dansk och engelsk forskning har metropolernas tillväxt framhållits 
som orsak till en påtaglig brist på utveckling i andra delar av de nationella stads- 
systemen.1,1

I Sverige såg utvecklingen ut på ett annat sätt. Det är rimligare att sätta urbanise
ringens geografi i samband med tidens dominerande ekonomiska och demografiska 
trender. Den politiska kontrollapparatens utbredning i form av stadsgrundningar 
pågick parallellt med en allmännare ekonomisk och demografisk tillväxt i perifera 
områden. Möjligen har det förekommit utåtriktade flyttningsrörelser, men viktigare 
för den perifera urbaniseringen var den handels- och produktionsökning som redan 
var under utveckling i dessa områden. Vad kronan gjorde var att rikta och dirigera de 
ekonomiska kanalerna från periferin mot centrum under hägnet av en merkantilistisk 
stapelpolitik. I en expansiv ekonomi innebar detta att varuflödet växte i omfång och 
styrka både värdemässigt och kvantitativt, och indirekt bidrog till urbaniseringspro
cessen i både periferin och centrum.

Städernas rang och storlek
I ett övergripande perspektiv framträder en kronologi och vissa grundstrukturer när 
man analyserar den urbana processen med hjälp av rang/storlek-kurvor. Den kvanti
tativa tillväxten i systemet framgår av kurvornas gradvisa förskjutning uppåt och åt 
höger. De stora föränd ringsperioderna i detta avseende var uppenbarligen 1600- 
talets första hälft och 1700-talets mitt. I det förra fallet domineras bilden av ökning
en av antalet städer och ett framväxande primatstadsförhållande. 1 det senare av den 
urbana tillväxten underifrån.

Stadssystemet gick generellt sett mot en ökande integrering, men den processen 
var gradvis, den hade perioder av avstannande och den nådde inte riktigt hela vägen 
under den tidigmoderna epoken. Det tydligt framträdande primatstadsförhållandet 
från 1600-talets mitt och framåt, innebar också en trendmässig utveckling bort från 
ett väl integrerat stadssystem. Sett i rang-storlek-perspektiv handlade det då i stället 
om en overkoncentration av urbana resurser. Den urbana krisen vid 1700-talets början 
innebar också att en pågående integrationsprocess stannade av. Krisdecennierna in
ramas av en nära nog identisk rang/storlek-fördelning under 1690- och 1730-talen.

Den långsiktiga anpassningen till rang/storlek-regeln blev tydlig under 1700- 
talets senare del. Först efter stormaktstidens slut fick rikets stadssystem tillräckligt 
stabila gränser för att inre integrationsprocesser skulle kunna göra sig gällande mer



permanent. I strukturella termer kan man tolka 1600-talet som en omstrukture- 
ringsperiod, då ett nationellt sammanhållet system började ta form. Frihetstiden å 
andra sidan tyder på en jämförelsevis balanserad tillväxt i riktning mot ökad inte
gration. Möjligen kan man här tala om ett övergångs- eller förberedelsestadium till 
den industriella urbaniseringen på 1800-talet.

Sett i ett övergripande perspektiv är det emellertid rimligt att se det svenska stads- 
systemet som ett urbant nätverk statt i ökande integration och ökande ömsesidighet. 
De flesta indikationer pekar i den riktningen. Själva den kvantitativa tillväxten av 
systemet är en, höjningen av urbansieringsgraden en annan. I stadsgeografisk t per
spektiv kan man peka på den växande hierarkiseringen, och regionaliseringen. Båda 
dessa fenomen låter sig ganska långt förklaras av centralortsteorin, men givetvis inte 
fullt ut då andra faktorer bidrog starkt till att även främja en ojämn urbanutveckling 
i riket.



DEL III. STADERNAS EKONOMI 
OCH FUNKTIONER

Kapitel 15. Städernas ekonomiska struktur

Staden som pastoral idyll
I början av tjugotalet gav Eli Heckscher ett rättframt värdeomdöme om tidig
moderna svenska städer. De var, sade han, produkter av medeltida sociala och eko
nomiska idéer — idéer som var orealistiska och opassande för dåtidens svenska realite
ter. Sverige var en agrar autarki i föga behov av stolta stadsekonomiska ideologier. 
Endast några få av de svenska städerna nådde någon nämnvärd framgång. Vid sidan 
av Stockholm, Sveriges enda metropol, kunde bara några medelstora städer, sådana 
som Göteborg, Karlskrona och Norrköping, räknas som urbana i ett internationellt 
sammanhang. Heckschers dom var rättfram och välartikulerad:

"Den egendomligt enhetliga bild man får av flertalet bland de många stadshistori- 
erna liksom av övriga källor är alltså, det kan svårligen bestridas, tillkomsten av 
samhällen, som kunde ha många goda sidor men som ägde mycket litet av de 
funktioner, för vilka städer avsetts, och följaktligen lika litet av den ekonomiska 
prägel, som skapas genom dessa funktioner.”1

Såväl före som efter Heckschers fördömanden har denna uppfattning om den svenska 
förindustriella staden varit dominerande. Heckscher fann stöd för sin uppfattning i 
dokumenterade deklarationer från 1600-talets makthavare. Gustaf II Adolf fann stä
derna ”handelslösa, ruttna och kullrivna”, kanslern Axel Oxenstierna kallade dem 
”fläckar” och hans broder talade om ”tjuvehål”.2 Och tidens stora hade inte helt miss
bedömt situationen. Många svenska städer var i realiteten koncentrerade bysamhäl
len med någon eller några få ”urbana” funktioner. De flesta städerna, även de större 
och medelstora, var fysiskt präglade av agrara strukturer. De var omgivna av fält och 
ängar för jordbruk och boskapsskötsel, och det urbana landskapet i staden var punk
terat av kålgårdar och små lyckor för trädgårdsskötsel m.m. Ladugårdar och stall var 
en vanlig syn i den ”urbana” arkitekturen, och inte sällan var bostadshus och andra 
byggnader försedda med grästak, som kunde fungera som betesland för småboskap. ’ 

Samtida vittnesbörd från en så sen tid som 1700-talet ger oss drastiska bilder av de 
tidigmoderna svenska städerna. En vetenskaplig resenär som Carl von Linné hade ett 
osedvanligt gott öga för det svenska städernas pastorala företräden. Under sina omfat
tande resor genom det svenska landskapet noterade han ofta pittoreska detaljer om 
avel och odling i de förbipasserande städerna. I Simrishamn, som vid 1700-talets 
mitt hade ca 650 invånare, fann han exempelvis att får, av bättre och sämre kvalitet, 
i "otrolig myckenhet” vandrade omkring på fält och ängar, och i Köping, med ca 
1.250 invånare, hade gåsungarna just blivit kläckta.^ I universitetsstaden Lund med 
sina 2.000 invånare hade borgmästaren importerat snäckor ”eller Cochlea nemorum



... av allehanda slags färgor”, och planterat dem på sina äppelträd för att hålla löss och 
mossa på avstånd från trädgården. En annan borgmästare, i den medelstora staden 
Kristianstad med ca 3-000 invånare på 1770-talet, propagerade energiskt för nytran 
av kinesiska svin, därför att dessa, som han lät meddela Linné, var mindre håriga, 
renare och hade plattare ryggar än de svenska raserna. Men de korsavlade svinen var 
allra bäst, för de var fetast.1

I märklig kontrast till Linnés skarpa blick för den svenska stadens ”ruraliteter” 
står hans svagare observans när det kommer till mer exklusiva ”urbana” kvaliteter. 
Passerande Gränna, som vid 1700-talets mitt var en ”mikrostad” på ca 500 invånare, 
gjorde han sig skyldig till den metodologiska synden att jämföra det ojämförbara.

”Stora gatan”, säger han, ”är delad i mitten av en liten kanal på det holländska 
viset, och bredvid denna kanal är stora barrträd planterade, vilka, också på det 
holländska viset, färlänar staden en inte ringa skönhet under sommaren. Således 
kan man, som i Amsterdam, åka i skuggan på kanalens båda sidor. Torget är, som 
en trädgårdsparterr, täckt av vacker grön torv jämförbar i skönhet med Amster
dams stenlagda börs, så att allt kommer an på en mild urtydare.”

Kanske faller skalan i denna fromma vision en aning utanför ramarna för det strikt 
kommensurabla, men vem kan döma i skönhetsfrågor! I själva verket var Linné 
mycket medveten om sitt objekts ringa storlek, men det var inte viktigt för hans 
bedömning. Han berättar för oss att ”staden Gränna anses allmänt vara en av Sveriges 
minsta städer, men det är inte helt sant, för staden äger saker som ingen annan stad 
kan skryta med.” I en ytterligare utveckling av det komparativa angreppssättet kon
staterar Linné art stadsbefolkningar ”i Europa vanligen njuter av kvällarnas behag, 
men i stället inte bryr sig särskilt om morgnarna, då den brännande solen torterar 
deras ögon. Men här besvärar solen ingen förrän sent på dagen, och på vintern tittar 
hon inte in i staden förrän klockan 10 eller 11.”

Den tidigmoderna svenska småstaden må vara en pastoral idyll, men dess dygder 
beror uppenbarligen på vem som är iakttagare. De nedsättande omdömena om den 
svenska tidigmoderna staden har också blivit reviderade i dagens forskning. Moder
na forskare har betonat den militära och fiskala rationaliteten bakom tidens stadspo
litik. Den var inte så irrationell och olämplig för svenska ekonomiska förhållanden 
som Heckscher ansåg. Städerna, såväl de medeltida som de tidigmoderna, stärkte 
centralmaktens kontroll i en merkantilistisk era, och de var, åtminstone de större 
exportstäderna, fiskala resurser av viss statsfinansiell betydelse. Städerna var därtill 
fokuseringspunkter för en penningekonomi i tillväxt. I städerna kunde överskotts
produkter förvandlas från ”bruksvärde” till ”bytesvärde”, och detta var viktigt inte 
minst för kronan och högadeln. Trots deras ringa storlek, stimulerade städerna social 
rörlighet, skapade arbetsmöjligheter och bidrog till spridning av idéer och innova
tioner.6

Många av dessa ”urbana” funktioner är svåra att belägga, och debattens kärna 
kommer att förbli en fråga om värdeomdömen. Det är ett faktum att de tidigmoder
na svenska städerna, med några undantag, var små. Det är också ett faktum att dessa



små städer fullgjorde sina "funktioner” inom de ekonomiska ramar som drogs upp av 
tiden och omgivningarna. Stadspolitiken var en blandning av rationella och irratio
nella motiv och beslut på samma sätt som ekonomisk politik är det idag. Den största 
skillnaden ligger kanske i styrkan hos de politiska verktyg som stod till förfogande 
och den kunskapsstruktur som bildade förutsättningen för politiska beslut under 
tidigmodern tid. Både kunskap och makt var begränsade under denna tidiga period. 
Stadspolitiken kunde därför inte bli allt igenom effektiv. Vad som behövs för att vär
dera de tidigmoderna svenska städernas betydelse är en rimlig referensskala. Jämfört 
med vad var de svenska städerna ”små”? Denna referensskala bör sökas i det tidigmo
derna Sverige, inte i dagens Sverige eller i 1600-talets mer urbaniserade delar av 
Tyskland, Nederländerna och England. Det är enda sättet att få grepp om det svenska 
stadssystemets sociala och ekonomiska relevans i ett större sammanhang.

Resursflöden, stadsfunktioner och stadstillväxt.
Några teoretiska reflexioner

Urbaniseringsprocessens materiella förutsättningar ser mycket olika ut i olika sam
hällen. I det moderna kapitalistiska samhället har den snabba industrialiseringen 
spelat en viktig och dynamisk roll för koncentrationen av befolkningen till dagens 
stora urbana agglomerationer. Kapitalistiska fördelningsmekanismer har varit sty
rande och dirigerande i ett system som utvecklats i en spiral mor högre produktivitet, 
kortare avstånd mellan människor och större urbana befolkningar. Under stadsväsen
dets embryonala stadier, dess allra mest ursprungliga utvecklingsskeden, har av allt 
att döma en teokratiskt organiserad maktkoncentration varit den avgörande faktorn. 
Så tycks ha varit fallet i Mesopotamiens och Egyptens flod- och bevattningskulturer. 
Så tycks också ha varit fallet i Latinamerikas gamla indianriken, i Indien och i Kina. 
Staden var den omnipotenta fokuseringspunkten för makten och civilisationen. 
Resurscentraliseringen var i dessa tidiga stadsstater främst en fråga om uppbörd och 
mindre en fråga om marknad och kapitalism." Under det tidigmoderna skedet i 
Europa tar ett nytt system form. En komplicerad mixtur av marknadsekonomi och 
absolut furstemakt skapas. Kombinationen frigör ett överskott som kanaliseras till 
städerna och driver fram urbanisering. Man har haft svårigheter att karakterisera 
grunddragen i systemet och än mer att namnge det. Inom marxistisk litteratur har en 
stor debatt rasat i vilken den terminologiska frågan spelat stor roll. Å ena sidan har 
man hävdat att de tidigmoderna staterna i Europa var feodala och främst styrda av de 
interna klassmotsättningarna mellan en svag eller stark feodaladel och en ständigt 
hotad, ibland fri ibland livegen bondeklass. Å den andra har man i stället menat att 
perioden kännetecknades av övergång från ett leodalt till ett kapitalistiskt system. 
Denna senare linje har ibland kopplats samman med handel och internationell 
arbetsdelning. De viktigaste utvecklingsfaktorerna var externa i förhållande till de 
enskilda staterna och framför allt knutna till den internationella handeln. Perioden 
har kallats handelskapitalistisk.8

Städer är inte självreproducerande i den meningen att stadsbefolkningen svarar för



produktionen av sin egen konsumtion. Detta är ett grundläggande, närmast konsti
tuerande, drag hos städer i alla tider och alla samhällen. Varje stad befinner sig i ett 
materiellt beroendeförhållande till sin omgivning. Flödet av resurser till staden avgör 
hur många människor som kan bo i den. En analys av urbaniseringsprocessens orsaks
sammanhang bör därför ta hänsyn till de faktorer som styr resursflödet till stadssamhället. 
Ytterst handlar stadstillväxtens problem om den urbana arbetsmarknadens storlek 
och förmåga att försörja människor. Städernas specialisering är den faktor som skapar 
arbetsmarknaden och det nödvändiga resurstillskottet. Den urbana specialiseringen 
bildar grunden för en lokal arbetsmarknad, som i sin tur är en nödvändig betingelse 
för stadstillväxt. Detta är ett samband som kan förefalla självklart, men behöver inte 
tas för givet alltid och överallt.9 Generellt sett spelar emellertid den lokala arbets
marknaden en primär roll i urbaniseringen.

Det finns däremot inte skäl att tro att hela arbetsmarknaden skulle ha samma till- 
växtbefrämjande effekter. Inom stadsgeografin har man länge gjort en distinktion 
mellan två ur tillväxtsynpunkt olika funktionskomplex. Den svenska terminologin 
på området är en aning vacklande, men i grunden handlar det om ett försök att teo
retiskt skilja mellan ekonomiska aktiviteter som genererar tillväxt i städer och sådana 
existerande som komplement till de förra.10 Jag kommer därför i fortsättningen att tala 
om tillväxtgenererande respektive komplementära stadsfunktioner. De tillväxtgenereran- 
de funktionerna är orienterade mot stadens omvärld. De drar resurser till samhället. 
De komplementära funktionerna har sina förutsättningar i det lokala samhällets 
storlek och strukturer. De är orienterade inåt, som ett komplement till de tillväxt
genererande funktionerna.11

Fördelningen av tillväxtgenererande stadsfunktioner inom det urbana systemet 
tillhör de bestämmande faktorerna för interna förändringar i systemet. Detta sprid- 
ningsmönster kan ge positiva tillväxtbetingelser, men också skapa restriktioner för 
stadstillväxten. Eftersom det är genom de tillväxtgenererande funktionerna städerna 
står i förbindelse med det urbana systemet i stort är det också genom dessa som 
enskilda städers arbetsmarknader och utvecklingsmöjligheter styrs och begränsas. 
Dessa funktioner spelar en roll som fokuseringspunkter för samspelet mellan indivi
duella städer och det urbana systemet. Ekonomiska förändringar i systemet kan alltså 
fa som konsekvens att grupper av städer med likartade tillväxtgenererande funktio
ner påverkas på ett likartat sätt, genom tillväxt eller stagnation. Häri ligger en av de 
mekanismer som kan fa till stånd ojämn urbanutveckling, eller de större ”genetiska” 
förändringar i stadssystemet som Carter talar om.

Det är sannolikt att det finns ett samband mellan stadsstorlek, stadstillväxt och 
förekomsten av vissa kapitalintensiva aktiviteter i städerna. Det innebär att vissa 
befolkningsgrupper i städerna får större inflytande på den urbana utvecklingen än 
andra. De dominerande grupperna i det tidigmoderna svenska städerna kan schema
tiskt indelas i två kategorier: grosshandlare och ståndspersoner (frälse och ofrälse inkl 
präster). Deras antal kan inte förväntas visa något entydigt samband med städernas 
storlek, men de kapitalmängder dessa personer hanterade, oavsett om kapitalet var 
privat eller offentligt, var en tillväxtfaktor. Trots de invändningar som kan riktas 
mot den teoretiska indelningen i tillväxtgenererande och komplementära funktioner



kommer jag här att anknyta till denna dikotomi.1’ Den kan vara fruktbar som ett 
analysinstrument, ett sätt att fokusera tillväxtmekanismerna. Jag gör det helt opre
tentiöst, och utan krav på exakthet.

Städernas socialekonomiska struktur på 1700-talet

Materialsituationen tillåter ingen detaljstudie av de tidigmoderna städernas inre 
socio-ekonomiska struktur. Det är idag omöjligt att ge aggregerade data för större 
delen av den tidigmoderna perioden. Först med Yngve Fritzells bearbetningar av 
yrkesfördelningen i städernas ståndstabeller har vi tillgång till statistik, som ger 
övergripande information. Fritzell har publicerat yrkesfördelningen i ca 60 städer vid 
tre mätpunkter mellan 1700-talets mitt och 1805.lj Nedanstående tabell är en bear
betning av Fritzells data från 1750-talet. Tabellen redovisar olika ekonomiska grup
pers procentuella andel av totalbefolkningen i 58 städer. Redovisningen inskränker 
sig till den vuxna manliga befolkningen.

Tabell 15:1 - Yrkesfördelning efter stadsstorlek, vuxen manlig befolkning i 
svenska städer ca 1751
Y rkesf ordclning Stadskategori - invånartal Summa

Antal individer >50» 500-1000 1000-2000 2000-5000 5000-15000 Stockholm totalt

ståndspersoner 106 194 226 384 692 2369 3971

handelsidkare. rådmän 143 244 255 97 360 559 1658

fabrikörer 8 34 26 39 72 198 377

soldater och båtsmän 53 107 113 433 2560 3588 6854

skeppare och sjömän 88 86 129 371 252 1035 1961

hantverkare 388 517 621 896 748 1257 4427

fria arbetare m fl 485 1012 772 1277 1090 2804 7440
publika staters betjänte 85 161 187 376 285 932 2026
tjänstefolk, anställda 510 1472 1573 3185 4285 8110 19144
fattiga, lytta m 11 22 47 24 1 11 230 297 731
Summa 1897 3874 3926 7169 10574 21149 48589
Antal städer 15 17 10 10 4 1 57

Y rkesfördelning Stadskategori - invånartal Summa
% >500 500-1000 1000-2000 2000-5000 5000-15000 Stockholm totalt
ståndspersoner 6 5 6 5 7 11 8
handelsidkare. rådmän 8 6 6 1 3 3 3
fabrikörer 0 1 1 1 1 1 1
soldater och båtsmän 3 3 3 6 24 17 14
skeppare och sjömän 5 2 3 5 2 5 4
hantverkare 20 13 16 12 7 6 9
fria arbetare m fl 26 26 20 18 10 13 15
publika staters betjänte 4 4 5 5 3 4 4
tjänstefolk, anställda 27 38 40 44 41 38 39
fattiga, lytta m Π 1 1 1 2 Ί 1 2

Summa 100 100 100 100 100 100 100

Källa: Fritzell 1983, 279IÏ.



Det är en nackdel för undersökningen art alla städer inte finns med i statistiken. Bor- 
fallet av de finska städerna är särskilt kännbar. Men antalet städer är ändå så pass 
stort att de strukturella huvud tendenserna bör framträda någorlunda oförvanskade. 
Skillnaderna mellan de svenska och de finska städerna var sannolikt inte så betydan
de att en analys av de svenska städerna helt saknar representativitet för den finska 
riksdelen. Problemet finns emellertid och bör uppmärksammas.

Hur såg då den socio-ekonomisk strukturen ut i de redovisade städerna?
Den förhållandevis enkla ekonomiska strukturen i flertalet av städerna återspegla

de sig i deras sociala struktur. Den klart dominerande kategorien i tabell 15:1 är 
olika här sammanslagna grupper av anställda (gesäller, bodbiträden, tjänstefolk etc) 
vilka utgjorde nära 40% av den vuxna manliga befolkningen. Dessa grupper till
hörde städernas obesuttna befolkning. De var beroende av den lokala arbetsmarkna
den, och kunde drabbas hårt i tider av nöd och kris. Detsamma gällde den stora grup
pen fria arbetare m.fl.1'4 Den tredje stora gruppen, soldater och båtsmän, var knutna 
till kronan. Liksom de övriga grupperna hörde de till städernas underklass, men 
som kronoanställda var deras konjunkturkänslighet närmare kopplad till statens 
resurser och beslut. De borgerliga näringarnas utövare var jämförelsevis få. Hantver
karna utgjorde en knapp tiondel av totalpopulationen och handelsmännen var färre 
än en tjugondedel. Städernas roll i "den offentliga sektorn” kommer tydligt fram i 
ståndspersonernas andel, en andel som låg på hantverkarnas nivå. Tabellen visar en 
social struktur, där en liten näringsidkande kärna och ett inte stort men viktigt in
slag av högre kronotjänare kontrollerade resurser för en bred underklass av tjänste
folk, arbetare och olika grupper av anställda. Den närmast insignifikanta gruppen 
fabrikörer, är ett nog så tydligt tecken på den ”protoindustriella” produktionens 
begränsade roll i 1700-talets städer. Detta var ändå den tid då manufakturerna hade 
sin höjdpunkt.

Det går inte att dra någon entydig gräns mellan tillväxtgenererande och komple
mentära yrkesgrupper i tabellen. Men om man hypotetiskt utgår från att de tillväxt
genererande grupperna maximalt återfinns bland ståndspersoner, handelsidkare, 
fabrikörer och hantverkare, kommer denna sektor att omfatta 23 % av populationen. 
Om vi tar bort hantverkarna och hälften av ståndspersonerna och handelsidkarna, 
stannar den tillväxtgenererande andelen vid knappt 8 %. Dessa siffror antyder stor
leksordningen av den befolkningsandel, som var den ekonomiskt dominerande och 
styrande. I denna grupp fanns en stor andel som hade offentlig tjänst eller försörjde 
sig som fria näringsutövare. Den klassiska bilden av staden som en plats främst för 
”borgerliga” näringar, hade ingen realitet i 1700-talets Sverige. De tidigmoderna stä
derna var politiskt och ekonomiskt dominerade av ett litet kapitalkontrollerande och 
kapitalhanterande elitskikt, men samtidigt kvantitativt dominerade av ett stort ”pro
letärt" underskikt. Man skulle, med en viss tillspetsning, kunna tala om en ”modern” 
socio-ekonomisk struktur.

Det är en svår fråga huruvida man kan se ett samband mellan städernas tillväxt och 
deras näringsstruktur. Ett sätt att närma sig problemet, är att studera yrkessamman- 
sättningens samvariation med städernas storlek. En möjlig hypotes är att yrkesgrup
per som ökar med stadsstorleken, också har haft en viss betydelse för stadstillväxten,



medan grupper som behåller eller förlorar andelar snarare kan betraktas som kom
plementära. Produktivitetslaktorn gör att denna indikation inte ger entydiga utslag, 
men vissa yrken följer uppenbarligen hypotesens förutsägelser.

I tabell 15:1 har de socio-ekonomiska klasserna delats upp på städer av olika stor- 
lekskategorier. Kategorin tjänstetolk/anställda är den grupp som klarast samvarierar 
med stadsstorleken. De riktigt små städerna är den enda stadsgrupp som har ett 
avvikande mönster. Förklaringen till den låga andelen anställda och tjänare bland 
mikrostäderna ska sannolikt sökas i deras enklare ekonomi och relativa fattigdom. 
Anställda och tjänstefolk ökar successivt upp till storleksklassen 2000—5000 invåna
re, vilket stöder tanken på den ekonomiska utvecklingsnivåns och förmögenhets
bildningens roll i sammanhanget. Men det som framstår som mest signifikant för 
denna yrkeskategori är dess stabilitet i andelen av totalpopulationerna. Variationen 
är avsevärt mindre än inom andra större yrkesgrupper. Att de anställda och tjänste
folket framstår som typfall av komplementära yrkesgrupper är inte överraskande. 
Som anställd arbetskraft var de starkt beroende av den lokala arbetsmarknadens stor
lek. Stabiliteten i deras andel tyder på att produktivitetsfaktorn inte varit så betydel
sefull. Men samtidigt kan man iaktta en svag tendens till minskning av de anställ
das andel i de allra största städerna, vilket skulle kunna tyda på en något högre lokal 
produktivitet i de största städerna än i stadshierarkins lägre nivåer. Publika staters 
betjänte är en grupp som, trots sin litenhet, visar upp ett mönster liknande de anställ
das. Det är heller inte orimligt att tänka sig att denna kategori opererade på en 
arbetsmarknad som hade vissa likheter med den något mer ”proletära” arbetsmark
naden för tjänstefolk och anställda.

Grupperna hantverkare och fria arbetare utgjorde inte mindre än 35 % av den 
vuxna manliga befolkningen i de mindre städerna (under 1.000 invånare). I de större 
städerna tenderar andelen att sjunka systematiskt för att nå en bottennivå i städer 
med mer än 5.000 invånare, då den ligger under 20%. Samma typ av tendentiellt 
minskande andel med växande stadsstorlek kan konstateras bland handelsidkarna, 
som faller från 8 % i mikrostäderna till högst 3 % i de större städerna. Den viktiga 
gruppen fria arbetare har, med sin tendentiellt minskande andel ju större städerna 
blir, ett mönster som ter sig en aning svårtolkat. Gruppens storlek kan tyda på, som 
jag redan antytt, att städernas ekonomiska struktur nått en bit på vägen mot en friare 
arbetsmarknad. Dess systematiskt fallande andel ju större städerna är kan förklaras av 
att andra grupper far större betydelse. När det gäller de största städerna tycks det 
således finnas ett samband mellan den kraftiga minskningen av de fria arbetarnas 
andel och motsvarande ökning av andelen soldater och båtsmän. Möjligen kan man 
här våga tolkningen att den ”offentliga sektorn” i de större städerna skapade en lokal 
arbetsmarknad för proletära grupper, som annars skulle varit utlämnade åt mer kon- 
junkturpräglade arbeten.

Hantverkarnas och handelsmännens minskande andelar är en indikation på de tra
ditionella ”borgerliga” näringarnas avtagande betydelse i större urbana ekonomier. 
Det kan ses som en återspegling av den mer komplexa stadsekonomi som under 
1600-talet uppstod i de större städerna. I denna process blev borgerskapet i storstä
derna reducerat till en i kvantitativa termer liten minoritet. Det har i tidigare forsk



ning framhållits att borgerskapets andel av stadsbefolkningarna har en tendens att 
variera med städernas storlek. Detta samband framgår mycket klart i Almqvists re
dovisning av stadsbefolkningens sammansättning år 1747. (Tabell 15:2) Städer med 
färre än 250 hushåll eller ca 1.000 invånare uppvisar där en genomsnittlig borga- 
randel på ca 60—70 %. Den nivån sjunker mycket kraftigt när stadsstorleken ökar. I 
städer med mer än 500 hushåll och en befolkning på ca 2.000 invånare och uppåt är 
borgerskapets andel reducerat till 33%. Detta innebar emellertid inte en motsva
rande tillbakagång i det ”tredje ståndets” politiska inflytande. Tvärtom kan man 
redan på 1600-talet tala om början till en borgarståndets emancipation. Under fri
hetstiden spelade städernas representanter en vital roll i rikspolitiken. Då upplevde 
borgarståndet ett politiskt uppsving, både på den nationella och den lokala arenan.15

En motsatt tendens visar den ökande andelen med växande stadsstorlek av sådana 
grupper som ståndspersoner och soldater (inkl båtsmän). (Tabell 15:1) Även denna 
tendens reflekterar en mer differentierad ekonomisk struktur, med en större andel 
statligt initierade verksamheter. Städernas militära roll och deras funktioner som 
administrativa centralorter påverkade givetvis deras storlek.16

Denna typ av kronoinitierad stadstillväxt var mindre viktig i de små städernas 
urbaniseringsförlopp. Flertalet av dem hade inte några betydande civiladministrativa 
eller militära funktioner överhuvudtaget. Men även småstäder kunde uppnå ett veri
tabelt lyft i demografisk och ekonomisk utveckling om centralmakten började kon
centrera resurser till dem. De mindre städerna var inte större än att en garnison eller 
en länsförvaltning kunde innebära en betydande direkt befolkningstillväxt, även 
bortsett från de följdfenomen som de nya befolkningsgrupperna indirekt gav upp
hov till i form av ökad konsumtion och ökad lokal handel.

Tabell 15:2 - Borgerskapets andel (%) 1747,
fördelad efter stadsstorlek.
Stadskategori Antal Andel
invånartal städer borgare

(medelv.)
>500 43 70
500-1000 32 67
1000-2000 16 59
<2000 12 33

Källa: Almqvist 1949.



Agrarsamhället i städerna
Med få undantag var städernas ekonomiska struktur enkel, odifferentierad och fast 
rotad i det närmaste omlandet. Eli Heckschers skeptiska perspektiv underströks med 
belysande bilder av frigående svin som grävde diken på stadstorget i Härnösand. För 
Heckscher var dessa små städer inget annat än byar utrustade med stadsprivilegier.1 
Det är heller ingen tvekan om att en betydande del av produktionen i dessa mer eller 
mindre primitiva stadssamhällen var inriktad mot att tillgodose subsistensbehoven 
hos deras befolkningar. Städerna var omgivna av stadsjordar för odling och fägång. 
Betydelsen av denna lokala resurs illustreras mångfaldigt i privilegieurkunder, tvister, 
resolutioner m.m. Sveriges tidigmoderna städer var direkt beroende av egen livsme
delsproduktion. Boskapsskötsel och jordbruk var ekonomiskt viktiga aktiviteter, och 
i några fall var produktionsvolymen stor nog att tillgodose behoven hos en betydan
de andel av befolkningen, men livsmedelsproduktionen hörde i huvudsak till stads- 
ekonomins komplementära sektor. Den var en verksamhet för hushållens egna behov.

Det är en svår uppgift att med någon säkerhet bestämma städernas självförsörj- 
ningsgrad. Tillgängliga uppgifter i litteraturen tyder på att produktionen normalt sett 
inte varit tillräcklig för behovet. I en stad som Linköping, som låg mitt i en central 
spannmålsbygd, var man av allt att döma beroende av spannmålstillförsel. Delvis 
osäkra uppgifter från 1700-talets mitt tyder på att detta gällde så gott som undan
tagslöst. Arthur Imhof har beräknat självförsörjningsgraden i spannmålsproduktio
nen bland svenska och finska städer vid 1700-talets mitt. Han nådde fram till slut
satsen att flertalet städer låg mycket långt från att fylla sina egna behov av spannmål. 
Således föll 52 av 76 städer under 20 % självförsörjningsgrad, och det förelåg ingen 
markerad skillnad mellan små och stora städer. 16 av 22 mikrostäder och 18 av 28 
småstäder hamnade under denna tröskel ni vå.18

Boskapsskötseln framträder också som en viktig ”rural” aktivitet. Alla städer hade 
ett differentierat boskapsinnehav. De 14 borgarna i Ekenäs på finska sydkusten, ägde 
39 kor, 11 kalvar, 32 svin, 35 får och en häst. De två fattigaste av borgarna ägde bara 
en ko. De andra hade flera djur, och rikast av dem alla var Lasse Olsson, ägare till inte 
mindre än sju kor.'1' Det här var en situation som inte var unik för Ekenäs. Enligt 
boskapslängder från 1620-talet fanns i 22 svenska och finska städer 2.238 hästar, 
5.475 svin, 3.656 får och getter och 5.960 nötkreatur, varav 4.759 kor. Denna 
boskapsstock fördelade sig på en aggregerad stadsbefolkning av storleksordningen
7.000 hushåll, vilket ger ett genomsnitt på 2,5 djur per hushåll. Givetvis innehåller 
beräkningar av det här slaget generösa felmarginaler, men de ger trots allt en indika
tion på boskapsskötselns betydelse för den tidigmoderna urbana ekonomin i Sverige.20

Detta var inget särdrag för en speciell storleksgrupp av städer, även om boskapsin- 
nehavet kunde variera. Flertalet städer drev boskapsskötsel. De stora skillnaderna 
mellan små och stora städer var inte den faktiska förekomsten av boskap utan fastmer 
boskapsskötselns relativa betydelse i förhållande till andra näringskällor. En indika
tion på detta har vi i längderna till Älvsborgs lösen 1571. I tabell 15:3 jämförs 
boskapsinnehavet i 17 städer med handelsindikerande egendom som köpmansvaror, 
pengar och silver. Så vitt man kan se av 1571 års skattelängder var det genomsnittliga 
boskapsinnehavet klart lägre i städerna än på landsbygden. Den urbana ekonomins



beroende av egen boskap avtog därtill med städernas storlek. Bland 1571 års städer 
ökade boskapsinnehavet med fallande stadsstorlek, medan merkantila förmögenhe
ter, som silver, penningar och varor, i stället minskade i takt med fallande stadsstor
lek. Handelsförmögenheten varierade kraftigare med stadsstorleken än boskapsinne
havet, vilket kan tolkas som ett större beroende mellan handel och stadstillväxt än 
mellan agrara ekonomiska aktiviteter och stadstillväxt. Slutsatsen är föga sensatio
nell, men antyder ändå att självförsörjningsgraden även när det gäller boskap var 
otillräcklig. Det sammantagna intrycket blir att de rena agrarnäringarna var i huvud
sak komplementära delar i stadsekonomin.

Undantag kunde förekomma. Så t.ex. inriktades de borgerliga näringarna i 1700- 
talets Enköping allt mer mot att tillgodose Stockholmsmarknadens behov av grönsa
ker och rotfrukter. Sjöförbindelsen och det korta avståndet till Stockholm stimulerade 
borgerskapet att utveckla kommersiell trädgårdsodling för huvudstadens livsmedels- 
marknad. Beroendet av trädgårdsodling var ett utbrett fenomen bland den lilla sta
dens borgare. Enköping hade vid 1700-talets mitt inte fler än ca 1.000 invånare. Ett 
stort område runt staden användes som odlingsmarker. Den odlade stadsjorden var 
uppdelad i en mängd små enheter. De flesta hushåll hade sin andel, och det var ovan
ligt att ett hushåll hade mer än en täppa. Privatägda enheter var däremot mer ojämnt 
fördelade. De kunde variera från ålderman Enboms 8 tunnland till små åkrar på 
mindre än 1 tunnland ägda av några hantverksmästare. Fördelningen av land runt 
Enköping indikerar på ett tydligt sätt att en stor andel av stadens borgare var enga
gerade i trädgårdsodling, jordbruk och boskapsskötsel. Denna ”rurala” ekonomiska 
struktur underströks ytterligare av det faktum att staden under 1700-talet, ända 
fram till seklets senare del, nästan saknade handelsmän. År 1750 fanns där bara tre 
handelsmän och av dessa tre kan ingen klassificeras som grosshandlare.21

I Älvsborgs lösen-materialet från 1571 kan man likaledes iaktta enskilda boskaps- 
innehav som antyder kommersiell drift. Den ekonomiskt viktiga uppfödningen 
pågick emellertid på landsbygden. Städerna var uppsamlings- och transiteringsorter 
för boskapsdrifter eller export, inte produktionsorter. I 1600-talets skånska städer 
utvecklades ett system, som innebar att oxar och annan boskap, även i de fall de ägdes

Tabell 15:3 - Förmögenhetsstruktur i sjutton svenska städer 1571, 
fördelad efter stadsstorlek (index).
Stadskategori
hushållsantal

Antal
städer

stor
boskap
index

smä-
boskap
index

silver

index

pengar
varor
index

I00< 6 100 100 100 100
50-100 4 161 159 106 65
>50 7 200 174 36 19

Källa: Forssell 1872.



av borgare, stod för uppfödning och gödning i byarna på landsbygden. De götaländ- 
ska städerna kom också, allt från medeltiden, att få en viktigare roll i boskapsdrifter- 
na från Götalands inland upp till Målar- och Bergslagsområdet. ”

Produkterna av jordbruk och boskapsskötsel var ofta viktiga i städernas fjärrhan- 
del och export, men städernas egenproduktion saknade sannolikt större betydelse för 
den urbana tillväxten. Varorna kom från landsbygden. Städerna var förmedlings
punkter inte produktionsorter. Även om spannmål, skinn, hudar, smör, talg och 
levande boskap var strategiska stapelvaror i handeln, så kan städernas egen tillverk
ning av dessa produkter ses som kompletterande ekonomiska aktiviteter, huvudsak
ligen avsedda för hushållens behov.

Fisket var en agrarbetonad näring, som under gynnsamma betingelser kunde fa 
strategisk ekonomisk betydelse. Städer vid kuster och insjöstränder var ofta mer eller 
mindre starkt engagerade i kommersiellt fiske. Detta var exempelvis fallet i den nyss
nämnda finska staden Ekenäs. Här var fisket av avgörande betydelse på 1600-talet. 
Samma sak gällde de norrländska kuststäderna och pärlbandet av städer längs de 
svenska öst-, syd- och västkusterna. Små kuststäder som Ekenäs kunde för sin för
sörjning vara beroende av fisket."’

Vid tillfällen då "sillen gick till” kunde fisket nå betydande omfattning, och få en 
direkt inverkan på regionala urbaniseringsförlopp. I Västerhavet uppträdde sådana 
fiskeritoppar under högmedeltiden och under 1700-talets senare hälft. Vid båda 
dessa tillfällen fick fiske, fiskhantering och fiskhandel direkta effekter på den urbana 
utvecklingen. Den högmedeltida fiske-boomen var en direkt orsak till skånemarkna- 
dens expansion, särskilt i Skanör och Falsterbo. Under 1700-talets senare del upplev
de små västkuststäder som Strömstad, Marstrand och Kungälv spektakulär tillväxt 
som var intimt sammankopplad med fisket och fiskeriindustrins uppsving.24

Mer eller mindre ”agrara” ekonomiska aktiviteter var med andra ord inte exklusivt 
bundna till städernas subsistensekonomi. Delar av produktionen var avsedd för en 
vidare marknad. Under gynnsamma omständigheter kunde små städer specialisera 
sig på kommersiell agrarproduktion. Närhet till en stor stad kunde verka som en sti
mulansfaktor, som exemplet Enköping visar.

Hantverk
De mindre städernas beroende av agrara näringar var ett av statsmakterna välkänt och 
accepterat fenomen. Alla stadsgrundningar under 1500- och 1600-talen åtföljdes av 
landdonationer. Den allmänna uppfattningen bland tidens makthavare var emeller
tid att städernas borgerskap i möjligaste mån skulle skapa grunder för sin existens 
genom utövande av ’stadsnäringarna” handel och hantverk. Och i denna utopiernas 
idévärld utformades kronopolitiken för att tvinga in stadsnäringarna till städerna. I 
ett stort, glest befolkat rike som det tidigmoderna Sverige, var detta inte en realistisk 
politik. Såväl handel som hantverk förblev viktiga landsbygdsnäringar.25

Städernas hantverk var småskaligt. Det utbredda lanthantverket hindrade de van
ligaste hantverksyrkena från att skapa sig avsättningsområden långt utanför städerna. 
I merkantilistisk anda skapades regler även för denna konkurrens. Stadshantverket 
fick monopol på ett område inom ett område som kunde variera från fyra till en mil



från staden. Utanför detta hade landsbygdens smeder, skomakare och skräddare m.fl. 
rätt att etablera sina verkstäder för den närbelägna bygdens behov.26

Trots det utbredda lanthantverket spelade hantverket en viktig roll i städerna. 
Större delen av hantverksproduktionen var lokal till karaktär och inriktning, men en 
del yrken hade en marknad som uppenbarligens sträckte sig bortom den lokala sfären 
i eller i nära anslutning till staden. Mycket få hantverksyrken hade dock en allmän 
utbredning bland städerna. Flertalet yrken antingen saknade lokala marknadsförut
sättningar eller (främst mer exklusiva hantverk) hade avsättningsområden i större re
gioner. Av 65 registrerade yrken på 1650-talet var bara 5 % representerade i fler än 
hälften av 66 provinsstäder. De vanligaste var skomakare (61 städer), skräddare (60 
städer), smeder (50 städer), snickare (40 städer) och guldsmeder (40 städer). Under de 
följande 100—150 åren förändrades situationen något. På 1750-talet var 19yrken före
trädda i 79 provinsstäder och på 1790-talet 24 yrken i 75 städer. Bland de nya vanli
gare förekommande yrkena fanns några av exklusiv karaktär, som färgare, handskma- 
kare, hattmakare och perukmakare. Bakom denna expansion av hantverksnäringen 
låg en kombination av allmän stadstillväxt och förändringar i smak och moden.2"

Hantverksnäringen i städerna hade en tämligen primitiv struktur. Antalet yrken 
och verkstäder var begränsat. I städer under 1.000 invånare nådde antalet yrken i 
genomsnitt inte över 20. (Tabell 15:4) I de minsta städerna fanns ofta inte mer än ett 
tiotal yrken. I mindre städer var majoriteten av hantverksyrkena företrädda av bara en 
eller två mästare, vilket måste ses som ytterligare en indikation på stadshantverkets 
lokala karaktär. Även medelstora städer var dåligt försedda med ett differentierat 
utbud av hantverksprodukter. I storlekskategorien 1.000—2.000 invånare fanns på 
1700-talet i genomsnitt 20—25 yrken, och i städer över 2.000 invånare över 30 yrken. 
I dessa större städer var också antalet mästare större, och gradvis stigande med stads- 
storleken. I kategorin 1.000—2.000 invånare fanns således i genomsnitt ca 2 mästare 
per yrke, medan städer över 2.000 invånare nådde nära genomsnittet 4 mästare per 
yrke.

Stadshantverket hade enkel organisation. Ännu på 1770-talet var den ensamme 
mästaren en mycket vanlig figur. I mikrostäderna fanns i genomsnitt inte fler än en 
anställd på två mästare. Först i storleksordningen över 1.000 invånare blev genom
snittet nära en anställd per mästare. Fördelningen var dock ojämn. Vissa större verk
städer kunde ha upp till 6—8 antällda, samtidigt som en mycket stor grupp mästare 
skötte verksamheten på egen hand. Hantverksstrukturen blev således mer komplex 
ju större städerna var. Denna växande komplexitet återspeglar i första hand skilda 
kvantiteter på de lokala marknaderna. Det fanns en märkbar tendens till större pro
duktionsenheter i större städer, utan att man för den skull i sammanhanget bör tala 
om något annat än småskalig produktion. Även i städer med mer än 2.000 invånare 
överskred det genomsnittliga antalet anställda inte nivån 1,5 personer per verkstad.

Hantverkets svaga numerära ställning framför allt i småstäderna innebar att där 
ofta inte fanns underlag för skråbildning. När skråsystemet på kronans initiativ bygg
des ut under 1600-talet måste detta problem lösas. Två vägar var möjliga. Antingen 
organiserades de svagt representerade yrkena tillsammans med sina yrkesbröder i 
närbelägna städer, eller fördes de samman med ett annat skrå i den egna staden.28



Tabell 15:4 - Hantverkets struktur i vissa svenska städer 1650, 1750 och 1790, 
fördelad efter stadsstorlek (index).
Stadskategori
invånartal

Antal
städer

Yrken

per stad

Verkstäder

per stad

Anställda

per verkstad
1650
>500 27 5 8
500-1000 22 1 1 27

1000-2000 10 18 49

<2000 10 25 101

1750
>500 19 9 16 0,4

500-1000 27 17 -> -)
DD 0.8

1000-2000 14 23 52 1.2

<2000 18 32 115 1.4

1790
>500 9 14 32 0.5

500-1000 22 19 38 0,7

1000-2000 22 25 60 0,9

<2000 22 34 120 1,5

Källa: Söderlund 1949. s 469ff.

Småskalig handel
Det är en fråga för debatt huruvida städer och marknadshushållning spelade någon 
betydande roll i den svenska agrarekonomin under den tidigmoderna perioden. 
Naturahushållningen var utbredd och bondesamhällets behov av köpmansvaror var 
begränsat. Eli Heckscher karakteriserade 1500-talets Sverige som en autarki.29 Men 
denna bild av städernas relativa betydelselöshet kontrasterar mot den bild av urba
niseringsprocessen som tagits fram av den moderna, stadshistoriska medeltidsforsk
ningen eller i översikter över den tidigmoderna urbaniseringen i Sverige och Fin
land. Den ekonomiska skalan i den tidens svenska agrarekonomi satte visserligen 
upp snäva gränser för expansionsmöjligheterna i flertalet städer, men också de små 
städerna fyllde vissa ”urbana” ekonomiska funktioner även om deras räckvidd var 
starkt begränsad i rummet. Man kan peka på sådant som att endast ett fåtal av 
nygrundningarna lades ned och att flertalet små- och mikrostäder ökade i storlek och 
höjde den urbana tröskelnivån.30

Vittnesbörden om städernas betydelse är lika talrika och talande som tecknen på 
deras obetydlighet. De små inlandsstäderna stod i direkt förbindelse med sina egna 
”omland” eller ”influensområden". Konkurrensen från mäktigare grannstäder kunde 
vara svår, men där fanns alltid en ekonomisk nisch för småstadens borgerskap. Vissa 
ekonomiska aktiviteter som torghandel, enklare hantverk m.m., hade en lokal mark
nad som överlevde på sin faktiska närhet till den omgivande landsbygden. Höns, ägg,



ved, hemslöjdsalster m.m. kunde bytas mot hantverksprodukter, salt och diverse 
hökar- och krämarvaror.

Man bör inte heller underskatta de små och medelstora städernas roll som mellan
stationer i den nationella eller regionala ekonomiska hierarkin. Visserligen hade de 
stora stapelstäderna större dragningskraft på allmogehandeln än de mindre städerna, 
men långa handelsfärder till mer differentierade marknader förutsatte ett handelsbe
hov och en merkantil organisering som inte var allt för småskalig. Där städer inte 
fanns hade tidigare organiserats lokala marknader eller kollektiva handelsfärder. Det 
var inte sällan bygdens ledande bönder som deltog i dylika projekt. Många av dem 
utvecklades så småningom till handelsdrivande landsköpmän. När städer anlades 
innebar detta att handeln lokaliserades dit och delvis omorganiserades. Städerna blev 
samlingspunkter för ett varuutbyte som kunde förena franska Brouage med Närpes 
socken i Österbotten. Handeln koncentrerades, reorganiserades och rationaliserades.31

En stor del av regionalhandeln fokuserades på regionala och lokala centra. För att 
attrahera landsbygdens överskottsproduktion och distribuera salt, spannmål, kläde 
och andra nödvändigheter till de omgivande bondebefolkningarna, hade flertalet 
städer någon eller några årsmarknader. Dessa utgjorde noder i det regionala nätverk, 
som var nödvändigt för att upprätthålla distributionskanalerna till de stora kustlo- 
kaliserade exportstäderna. I flera städer var dess årsmarknader stora evenemang, som 
kunde pågå någon eller ett par veckor. Särskilt i mindre städer torde de större fri
marknaderna ha spelat en viktig ekonomisk roll. När småstaden Laholms stadsrät- 
tigheter ifrågasattes omkring 1660 framhölls Pedersmässan i juni som stadens vik
tigaste tillgång, och Pålsmässan i Hedemora utvecklades under 1600-talet periodvis 
till en mycket betydande marknad och samlingspunkt för avlägsna regioner i Mel
lansverige och Norrland. Samtidigt ska man kanske inte överbetona årsmässornas 
betydelse som faktorer bakom den urbana tillväxten. Varken Laholm eller Hedemo
ra växte till några mer betydande städer. Hedemora förefaller tvärtom ha haft en för
hållandevis svag utveckling samtidigt som Pålsmässan etablerades och blomstrade på 
1600-talet. Hedemoras tillväxt kan bättre förklaras av den allmänna ekonomiska ut
vecklingen i stadens av bergshanteringen präglade omland. Bergslagens ekonomiska 
uppsving under 1500- och 1600-talen synes ha stimulerat Hedemoras tillväxt. Men 
när kronan mot 1600-talets slut satte igång en kampanj för en kraftig reduktion av 
antalet bruk i stadens ekonomiska omland innebar detta ett definitivt brott med den 
tidigare expansiva utvecklingen.32 Årsmarknaderna spelade trots detta en betydelse
full roll för näringar och folkliv under de tider de pågick. Under marknadsterminer- 
na kom exportstädernas köpmän och agenter samman med de lokala köpmännen och 
bondebefolkningen för att handla, klara av kreditförbindelser och etablera nya kom
mersiella kontakter. Några av dessa marknader spelade också en regional politisk roll 
som mötesplatser för förhandlingar med kronan och fora för centralmaktens befall
ningar. Här utvecklades också ett folkliv, som under de hektiska marknadsdagarna 
satte färg på de ofta så idylliska stadsmiljöerna.”

Dessa årliga marknader fungerade som uppsamlingspunkter, som förband rikets 
olika ekonomiska regioner inbördes och med den större internationella marknaden. 
Men städerna fungerade också som lokala handelscentra. På den lokala torgdagen,



inte sällan lördagen, varje vecka samlades den närboende lokalbefolkningen på stads- 
torget för att byta deras produktion av ägg, smör, kött, fisk, vegetabilier och vadmal 
mot ett varierat utbud av hantverksprodukter, enkla lyxvaror, salt m.m.

Trots permanenta försök från kronan att styra in handeln till städerna fortsatte 
landsköpet att florera. Huvudskälet till detta låg i de ofta mycket långa avstånden 
från perifera agrarbygder till de närmaste städerna. En annan faktor var oviljan hos 
bondebefolkningen att utnyttja de närliggande lokala stadsmarknaderna. Bönderna 
föredrog ofta att forsla sina varor till de större stapelstäderna där konkurrensen var star
kare och priserna kunde bli bättre.Tidens kreditsystem främjade ytterligare denna 
tendens. Stapelstädernas storköpmän hade konkurrensfördelar i sina överlägsna 
kapitaltillgångar. Genom kreditförbindelser kunde de binda bönderna mer eller 
mindre starkt till sig själva, och på så sätt eliminera de fattigare uppstadsborgarnas 
ekonomiska förmedlarroll.1('

Överhuvudtaget spelade kreditförbindelser en vital roll i de ekonomiska kontak
terna mellan borgare och bönder. Långa och komplicerade kreditkedjor kunde för
binda bondebefolkningen med stora internationella metropoler som Lübeck, Ham
burg och Amsterdam.^7 Ibland uppstod ett slags direkt relation mellan långivare och 
låntagare. Genom alltför generösa krediter bands bonden till sin egen speciella köp
man och fordringsägare. Förhållandet kunde utvecklas dithän att köpmannen i sitt 
hus tillhandahöll kost, logi och stallplats åt ”sina” skuldbelastade bönder vid deras 
besök i staden. En tät relation kunde växa fram som till sina yttersta konsekvenser var 
ett ojämlikt beroendeförhållande. Särskilt i södra Finland, men även på andra håll i 
riket, utvecklades detta närmast ”paternalistiska” kreditsystem till en viktig ekono
misk mekanism i handelsutbytet. I finska städer kom systemet att gå under namnet 
”majmiseri”, men det var långt ifrån begränsat till Finland. Möjligen var det mer 
utbrett där än på annat håll. Systemet var gammalt och traditionellt, men inte väl 
tolererat av 1600-talets svenska centralmakt. Det ansågs hämma marknadshandeln 
på stadstorget och till slut bara leda till ett ytterligare stärkande av redan rika köp
män på böndernas och de ringare handelsmännens bekostnad. Man gjorde sporadiska 
försök att bryta upp systemet utan att någon permanent framgång nåddes.38

En betydelsefull del av städernas handel var knuten till kronans uppbördssystem. 
Kronans växande behov av internationellt gångbart bytesvärde, dvs klingande mynt, 
tvingade in bönderna till stadsmarknaderna för att lösa in naturaskatterna i använd
bart betalningsmedel i form av skattepenger. I sådana fall tjänade stadsekonomin 
som ett slags växelmarknad för det statliga skattesystemet. Ofta utvecklades bero
endeförhållanden mellan köpmän och bönder så att den förre krediterade den senare 
genom att betala in skatten i förskott och sedan i efterskott erhålla betalning i varor.

Det faktum att bönderna for in till staden för att konvertera sina skattepersedlar 
till skattepengar innebar inte att städernas bytesekonomi var dominerad av ”feodala” 
eller ”tributära” relationer. Krediterna och prissättningen på bondevarorna, var ut
satt för marknadsekonomiska regleringsmekanismer även då de ingick som led i ett 
uppbördsekonomiskt system av resursöverföring från allmogen till staten.

Närhandeln, den småskaliga kommersen, den som utfördes till vardags och i veck
osluten på städernas torgdagar, var ekonomiska realiteter i städernas näringsliv. Här



fanns mekanismer och processer som stimulerade eller motverkade den lokala urba
niseringsprocessen. Småstädernas utveckling var beroende av denna när- och var- 
dagshandel. Högre upp i stadshierarkin drunknade småskaligheten i de större kapi
talflöden som var knutna till grosshandel och storskalig handelskapitalism. Men de 
urbana processerna på stadshierarkins lägre nivåer var beroende av det småskaliga 
ekonomiska utbytet med det nära omlandet. Sett ur bondesamhällets perspektiv var 
närhandelsberoendet kanske inte lika uttalat, men inom vissa regioner och bland 
vissa bondekategorier var handel en nödvändig förutsättning för livsstil och närings
fång. Fiskebönder var importberoende. De behövde salt för konservering och lin och 
hampa till fiskeredskap. Stora områden utgjordes av marginella bebyggelser, där 
spannmålsimport var nödvändig. Andra regioner var specialiserade, exempelvis på 
järnproduktion eller hemslöjd, och lokaliserade så att den lokala livsmedelsproduk
tionen var otillräcklig. Även här blev import nödvändig.

När det gäller städernas handel är det än svårare att skilja tillväxtgenererande 
verksamheter från de kompletterande. Den sociala strukturen i städerna talar sitt tyd
liga språk, när det gäller handelns betydelse för arbetsmarknadens storlek och upp- 
tagningsförmåga. Det går knappast att hitta någon tidigmodern stad som inte var 
ekonomiskt, socialt och politiskt dominerad av sina köpmän. Men det gällde den lilla 
elit som drev storskalig handel. Även i de små städerna fanns oftast någon eller ett par 
ledande grosshandlare. Handel var emellertid en mångfacetterad verksamhet i stä
derna, och en mycket betydande andel av den hade sitt avsättningsområde begränsat 
till staden och dess närmaste omgivning. Städernas hökare och krämare skiljde sig 
inte till social status och förmögenhet från hantverkarna. De bildade en majoritet av 
städernas handelsidkare, men de var samtidigt en majoritet som snarare var beroende 
av städernas ekonomiska utvecklingsnivå än bidragande till den. Liksom större delen 
av hantverket och de agrara binäringarna kan den småskaliga handeln i stor utsträck
ning betraktas som en komplementär ekonomisk aktivitet i städernas näringsliv. Om
fånget och differentieringen bestämdes i huvudsak av den enskilda stadens storlek 
och förmögenhet.

Protoindustriella ansatser I - manufakturer och urbanisering
Större produktionsenheter existerade i de tidigmoderna svenska städerna, men de var 
huvudsakligen koncentrerade till större städer och deras ekonomiska betydelse har 
ifrågasatts. En författare har uppskattat arbetarbefolkningens andel till ”bara några fa 
procent" i 1700-talets mindre städer. Protoindustriell produktion i Sverige var 
främst kopplad till bergsnäringen och denna var huvudsakligen en icke-urban eko
nomisk aktivitet. Protoindustri i städerna (huvudsakligen textil- och läder-, socker-, 
metall- och tobaksmanufaktur) var lokaliserad till Stockholm och regionala centra 
som Norrköping, Göteborg och Malmö. Marknadsförhållandena styrde. Det var i de 
större städerna efterfrågan stod att finna. ’9

Några mindre städer hade emellertid industrianlägningar av en viss signifikans. I 
städer som Söderhamn och Norrtälje fanns vapenfaktorier, initierade och understödda 
av kronan.40 Alingsåsverken nådde berömmelse genom Jonas Alströmers järnmanu
fakturer med deras tillhörande anläggningar. Linné drog sig inte för att rekommen



dera unga studiosus ett besök i Alströmers Alingsås. Ett annat spektakulärt exempel 
har vi i Eskilstuna, som grundades på 1650-talet och utvecklades i nära kontakt med 
Reinhold Rademachers nyanlagda järnmanufaktur. Manufakturanläggningen blev 
något av ”en stad i staden", med eget namn, Carl Gustafs stad, egen stadsplan och 
egen rättskrets. Eskilstuna fick på så sätt redan från början en dualistisk, ekonomisk 
och social struktur."11 Under 1700-talet accentuerades denna dualism ytterligare, när 
manufakturstaden förvandlades till en s.k. fristad, en tätortsadministrativ nyhet vid 
denna tid. Från 1771 var hantverksproduktionen i Eskilstuna gamla stad fortfaran
de reglerad och organiserad inom ramarna för det traditionella skråväsendet. I ”fri
staden” Eskilstuna däremot kunde hantverkare och andra yrkesutövare slå sig ned 
utan hinder från hindrande skråreglementen.4“ Det var något nästan helt nytt i 
svensk ekonomisk politik, och resultatet av nya ekonomiska idéer. Anti-merkanti- 
listiska idéer började vid mitten och senare delen av 1700-talet manifestera sig inom 
flera ekonomiska sektorer. Nedbrytningen av den ekonomiska politikens ”ancien 
regime” blev emellertid inte fullständig förrän hundra år senare.-0 I Eskilstuna fick 
omorganiseringen dock påtagliga urbaniseringeffekter. Eskilstuna fristad gav im
pulser till kraftig befolkningstillväxt, men invånartalet nådde trots detta inte över 
1400 före år 1800.

Manufakturernas roll i urbaniseringsprocessen kan diskuteras. En stående upp
fattning sedan Heckscher betonar deras stödberoende och oförmåga till självständig 
ekonomisk tillväxt. Gynnande näringspolitik och statlig efterfrågan bildade nödvän
diga förutsättningar för deras existens. När stödpolitiken försvann drogs samtidigt 
grunderna för manufakturerna bort. Detta hände under frihetstidens slutskede, när 
hattarnas manufakturstöd avlöstes av den nya mössregimens sparsammare politik. 
Den tillbakagång inom manufakturernas produktion och sysselsättning, som iaktta
gits under 1700-talets senare del har förklarats med denna politiska faktor.4"1 Per 
Nyström lägger fram en delvis annan uppfattning när han konstaterar att manufak
turväsendet överlevde de politiska och ideologiska förändringarna vid frihetstidens 
slut. De konstaterade nedgångarna i sysselsättningsgraden, menar han, förklaras 
bland annat av en strukturomvandling med högre produktivitet per arbetare som 
resultat. Manufakturernas nedgångsperiod kom inte på allvar förrän under 1800- 
talets förra del.45

Manufakturväsendet hade sin blomstringsperiod under frihetstiden, därom råder 
enighet i forskningen. Men dess uppkomst går åtminstone tillbaka till Gustaf II 
Adolfs tid, och ska ses i samband med tidens allmänna politik att stödja och stimulera 
ett blomstrande näringsliv i städerna. Huruvida urbaniseringsprocessen verkligen 
påskyndades av manufakturväsendets framväxt är emellertid tveksamt. Nyström, 
som enbart behandlar den svenska riksdelen, menar att endast ett litet fåtal städer 
hade en manufakturindustri att räkna med. På 1600-talet var manufakturerna en eko
nomisk företeelse som främst var begränsad till huvudstaden, Norrköping och Göte
borg. Under 1700-talet hade kretsen av manufakturstäder vidgats något, men den 
var fortfarande begränsad. Utöver de tre nämnda tillkom nu Alingsås och Malmö.

Den kvantitativt sett mycket begränsade betydelsen av manufakturerna framgår 
klart i Fritzells statistik över fabrikörerna och deras anställda i 68 svenska städer på



1770-talet. Fabrikörerna själva utgjorde endast undantagsvis mer än en procent av 
städernas folkmängd. Räknas de anställda in stiger siffran något utan att bli anmärk
ningsvärd på något sätt. Genomsnittligt var andelen sällan över två procent. Manu
fakturbefolkningens ringa storlek innebar att städernas manufakturindustri torde ha 
haft en begränsad betydelse som stimulansfaktor bakom urbaniseringsprocessen. 
Vissa enskilda städer, som kanske framför allt Norrköping och Alingsås, har uppen
barligen haft perioder av expansion som kan sättas i samband med lokala uppsving i 
manufakturindustrin. Det är också möjligt att det under frihetstiden i åtskilliga av 
rikets provinsstäder mycket utbredda experimenterandet med manufakturer av olika 
slag kan ha fått ett tillfälligt genomslag i städernas tillväxt. Men generellt sett var 
manufakturproduktion för begränsad både till värde, kvantitet och sysselsättnings
grad. Sverige kan inte jämföras med de kontinentala textilstäder, som med en in
dustriell organisation som ekonomisk bas kunde utvecklas till betydande industri
städer. I Sverige fanns inte motsvarigheten till kontinentens Hondschoote, Lille, 
Liège, Württemberg och Leiden.46 De enda större svenska städer i vilka industriell 
produktion torde ha spelat en viktig roll för stadens tillväxt var textilindustrins och 
Louis de Geers Norrköping på 1600-talet, kopparproduktionens Falun under 1600- 
talets senare del och örlogsvarvets Karlskrona decennierna omkring år 1700.47

Protoindustriella ansatser 2 - städerna och bergsnäringarna.
En fråga om konkurrens och stimulans.
I tidens föreställningsvärld var handel och hantverk köpstadsnäringar. En betydande 
del av stadspolitiken gick ut på att centralisera dessa aktiviteter till städerna. I ett 
svagt urbaniserat land som Sverige kunde sådana ambitioner inte föras i hamn. 
Landsköpet fortsatte att florera trots stadsgrundningar och mängden av påbud och 
förordningar i saken. Hantverket hade likaledes djupa rötter i bondeekonomin. Gles 
befolkning och långa avstånd omöjliggjorde i praktiken en genomförd urbanisering 
av hantverksproduktionen. Samhällsstrukturen, rums- och tidsavstånden, medgav 
inte att de s.k. ”köpstadsnäringarna” förbehölls köpstäderna.

I det tidigmoderna Sverige ökade emellertid betydelsen av mer avancerade pro
duktionsformer. Särskilt tydligt var detta inom bergsnäringarna, där importerad 
teknik och arbetskraft drev fram en ”protoindustriell” utveckling. Bergsnäringarnas 
effekter på urbaniseringen kan inte sammanfattas i en enkel formel. Effekterna varie
rade över tiden, lokalt och regionalt. Eftersom bergsnäringarna var en landsbygdsföre- 
teelse blev det direkta resultatet av bruksexpansionen på 1600-talet en demografisk 
tillväxt och ”protourbanisering” utanför de formella städerna. Flera bruk fick sådana 
dimensioner att man kan tala om en lokal urbaniseringsprocess. ”Bruksorter” växte 
fram som kunde bilda enklaver, med särskild social organisation kretsande kring 
bruksproduktionen. Vallonbruken var kanske de mest utmärkande av denna typ av 
aparta samhällsorganisationer.46

Bruksexpansionen kan ses som en urbaniseringsrörelse, men bruken var för ensidigt 
specialiserade, för små och enkla till sin sociala struktur för att utvecklas till egentliga 
städer. Bruksexpansionen blev ändå en betydelsefull faktor i den regionala urbanise
ringsprocessen. Det stora handelskapitalet i många av stapelstäderna fick huvuddelen



av vinsterna från exporten av järn och koppar. De regionala urbana nätverken fick här
utöver kännas vid en skärpt konkurrens från bruken, vilka på egen hand kunde ombe
sörja egenförsörjning och varuutförsel. Närbelägna städer kunde förlora betydande 
andelar av bruksprodukternas transitering från bruk till internationell marknad, när 
bruken gick dem förbi och själva organiserade sin handel. Under senare delen av 
1600-talet hördes ofta klagomål av denna typ från städerna, och nedläggningen av 
nygrundade städer i Bergslagen hade den hårdnande konkurrensen som bakgrund.49

Sammanfattning - komplementär- eller tillväxtnäringar

Den teoretiska indelningen i tillväxtgenererande och komplementära funktioner blir 
givetvis ett trubbigt instrument när man måste utgå från impressionistiska iaktta
gelser i litteratur och en sen statistik, som Fritzells från 1700-talets mitt. Vissa 
stadsfunktioner framträder ändå som viktigare ur urbaniseringsperspektiv än andra. 
Kronoinstitutioner framstår som betydelsefulla för den lokala arbetsmarknaden och 
den storskaliga handeln, särskilt exporthandeln, var den helt primära borgerliga för
mögenhetskällan. Hantverket var småskaligt, och arbetade huvudsakligen på en 
lokal marknad. Majoriteten av hantverkarna var små- eller enmansföretagare. Den 
småskaliga handeln bedrevs på ungefär samma ekonomiska villkor som hantverket. 
I båda fallen framstår verksamheterna som i huvudsak komplementära och beroende 
av den lokala ekonomins storlek. Samtidigt måste man understryka den lokala och 
regionala handelns, hantverkets och de agrara näringskällornas betydelse för många 
städers försörjning. Särskilt småstäder i stadshierarkins lägre räjonger torde ha varit 
beroende av de mer ”småskaliga” ekonomiska aktiviteterna i och nära stadens omedel
bara omgivningar.

Generellt sett var de traditionella borgerliga näringarna på reträtt. Det är en process 
som tycks ha pågått från 1500-talet. Utvecklingen gick mot en mer differentierad 
ekonomi. Där offentliga funktioner och en arbetsmarknad för fria arbetare hade börjat 
få en större betydelse. Borgerskapet hade blivit en minoritet i många, särskilt större 
städer. Stora grupper av städernas vuxna arbetsföra befolkning tillhörde de ekono
miskt beroende. Deras försörjningsmöjligheter vilade huvudsakligen på att den 
omlandsorienterade handeln fungerade och utvecklades, och de arbetstillfällen som 
större kronoinstitutioner, adelshov etc kunde erbjuda. Vissa indikationer tyder på att 
den ”offentliga sektorn” i de större städerna kan ha spelat en viktig roll för att stabi
lisera arbetsmarknaden för de annars konjunkturkänsliga proletära arbetargrupperna.

Den speciella ekonomiska strukturen i det svenska stadssystemet kan, som en 
hypotes, sättas i samband med de olika förutsättningar för stadstillväxt som tycks ha 
gällt stora och små städer. Mikro- och småstädernas jämnare urbaniseringsförlopp 
över tiden låter sig tolkas som en konsekvens av deras omlandsberoende och nära kon
takt med de agrara omgivningarna. Influenserna kan på den här nivån antas ha gått 
från landsbygd till städer. I de stora städerna var beroendet i viss mån det omvända. 
Deras ojämnare urbaniseringsförlopp förefaller snarast ha samband med ekonomiska 
och politiska makroprocesser på nationell och internationell nivå. Det kan vara rimligt



att utgå från den hypotesen och försöka belägga stadsfunktionernas roll för stadstill- 
växten över tid. Hur såg sambandet mellan den allmänna stadstillväxten och tillväx
ten i viktigare funktionstyper av städer ut? Kan man urskilja periodspecifika mönster? 
Fanns något samband med motsvarande kontinentala utvecklingar? Jag kommer att 
gå vidare med dessa frågor i följande avsnitt, men metodproblemen är pyramidala. 
Jag begränsar mig därför till att tentativt försöka att belysa eventuella samband. Min 
förhoppning inskränker sig till att resultaten, insatta i ett mer omfattande samman
hang, ska samla sig till en enhetlig totalbild av urbaniseringens ekonomiska orsaks
mekanismer.



Kapitel 16. Stadsfunktioner och stadstillväxt

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter

Koncentration och centralisering
Harold Carter har i två böcker, en historisk och en teoretisk,50 presenterat metoder 
och teorier som behandlar stadsfunktioner och urban ekonomisk specialisering. Han 
diskuterar bl.a. centralortsteorins utsagor om städers centralitet och lokalisering. I 
konsekvens med sin uppfattning om urbana systems förändring i genetiska faser 
betonar han faktorer som skapar diskontinuiteter framför balans. Centralortsfunk - 
tionerna måste ses i sitt samband med andra funktionstyper. I sina översikter skiljer 
Carter mellan tre typer av urbana aktiviteter: centralortsfunktioner, transportfunk
tioner och specialfunktioner. Centralortsfunktionerna ger service åt ett kontinuer
ligt omland runt stadssamhället. Specialfunktionerna (eller resurs-orienterade funk
tioner) är inriktade mot icke-lokala och icke-kontinuerliga områden. De beskriver 
städerna som produktionsorter. Transportfunktionerna är knutna till omlastning
platser i anslutning till viktiga transportledet. Urbanisering och stadstillväxt kan 
således inte förstås enbart inom de centralortsteoretiska ramarna. Det finns inget 
givet samband mellan en stads centralitet och dess befolkningsstorlek.51 Andra 
funktionstyper måste vägas in i analysen. Centralortsfunktionerna samexisterar och 
samvarierar med resurs-orienterade funktioner och transportfunktioner. Totalstudier 
av städernas specialisering, summerar Carter, kan belysa det urbana systemets roll i 
den regionala och nationella ekonomin. Relationen mellan funktionsspecialisering, 
städernas lokaliseringsmonster och urbaniseringen ställs i fokus.52

Den teoretiska ansatsen i det här kapitlet anknyter inte direkt till Carters klassifi
ceringar, men den bygger på liknande förutsättningar. Den utgår från antagandet om 
en växelverkan mellan regelmässighet och diskontinuitet i urbaniseringens ekono
miska styrmekanismer. Även om en majoritet av de tidigmoderna städerna var eko
nomiskt präglade av samhällets låga utvecklingsnivå, så bildade de brännpunkter för 
en distributionsekonomi som var hierarkiskt organiserad. Centralitetsfaktorn som 
kontinuerlig styrmekanism samverkade med specialiseringen i enskilda städers och 
regioners ekonomiska profil i ett urbaniseringsförlopp där tendensen mot system
balans bröts igenom av lokala och regionala förutsättningar. Med utgångspunkt i stä
dernas inre socio-ekonomiska struktur är det rimligt att koncentrera intresset dels 
till deras ”offentliga” funktioner som centra för statens intressen och resurscentrali
sering, men också till deras storskaliga handel med exportorientering. Detta är en 
analytisk inriktning som får ett visst stöd i modern teoribildning kring ekonomiska 
och urbana makroprocesser.

Den period som behandlas här har i den vetenskapliga diskussionen präglats av en 
motsatsställning mellan (handels-)kapitalistiska och feodala allokeringsmekanismer, 
och städerna har tilldelats olika roller i detta drama. I ekonomiska termer kan man 
tala om konkurrens mellan två olika ekonomiska system. I sin lilla teoretiska studie



”A Theory of Economic History” skiljer John Hicks således mellan ett marknadsekono- 
miskt och ett nppbördsekonomiskt system. I ”marknadsekonomin” sköter den ”fria” pris
bildningen och de ekonomiska faktorernas rörlighet allokeringen av sociala och ekono
miska resurser. Begreppet ”uppbördsekonomi”, å andra sidan, är ett nyckelord för ett 
system baserat på en härskares exploatering av överskott från undersåtar. Hicks karak
teriserar systemet som en "icke-marknadsekonomi” med självständig ekonomisk roll.1'

Enligt Hicks har dessa båda konkurrerande ekonomiska system utvecklats paral
lellt i historien. Han menar dock att marknadsekonomin är ett något yngre fördel
ningssystem än uppbördsekonomin, och att marknaden i vår moderna era tenderar att 
penetrera uppbördsekonomin. För Hicks handlar det om två ekonomiska system, 
som är logiskt distinkta, men sammanflätade. De infiltrerar varandra och omskapar 
systemens inre förutsättningar för resursmobilisering och resursfördelning. Systemens 
mobilisering av ekonomiska resurser följer emellertid olika regler, och de tenderar att 
understödja olika typer av sociala strukturer. Det ”klassiska” byråkratiska samhället 
i kejsartidens Kina kan ses som kardinalexemplet på ett genomfört uppbördssystem. 
Som en marknadsekonomisk kontrapunkt skulle man kunna ställa upp 1700-talets 
England.

John Hicks ”ekonomiska” systematisering har tydliga, om än implicita, likheter 
med en ”sociologisk” klassificering gjord av de båda israelerna S N Eisenstadt och 
A Shachar. Distinktionen mellan vad man i vid mening kan kalla ekonomiska och 
politiskt/administrativa urbana funktioner tillämpas i stor skala av Eisenstadt och 
Shachar i deras väldiga studie ”Society, Culture and Urbanization”. De skiljer mellan 
två typer av ”sociala krafter”, koncentration och centralisering,54 Koncentration och 
centralisering beskrivs som det rumsliga uttrycket för grundläggande sociala krafter 
bakom ett samhällssystems institutionella utformning. Olika typer av eliter är agen
ter för krafterna genom sina samhällsorganiserande verksamheter.55 Eliterna kontrol
lerar den sociala arbetsdelningen; de styr mobilisering och fördelning av sociala 
resurser. Varierande kombinationer av sociala krafter tenderar att skapa olika typer av 
urbana system.

Koncentrationsprocesserna är ekonomiska och demografiska och leder till en ökning 
av antalet människor inom begränsade områden. Utvecklingen skapar social och 
institutionell differentiering och ökande social interaktion. Det viktigaste uttrycket 
för koncentration är framväxt och spridning av marknadsplatser och mässor. Denna 
typ av ekonomiska centra är starkt externt orienterade, dels mot periferin i de rurala 
omgivningarna, dels utåt mot angränsande ekonomiska enheter på samma eller högre 
nivåer. Deras existens baseras på en kontinuerlig kontroll över resursflöden mellan 
olika intressenter. Koncentrationens krafter genererar tillväxt underifrån. De urbana 
system som skapas av koncentration tenderar att växa fram i periferin eller i sekun
dära centra. Hela processen är starkt beroende av omgivningarnas demografiska och 
ekonomiska utvecklingsnivå. Det är rimligt att sammanställa Eisenstadt/Shachars 
koncentrationsprocesser med Hicks marknadsekonomiska styrmekanismer. I båda 
teorierna finns en betoning av spontana, oreglerade ekonomiska processer, formade i 
öppen konkurrens mellan lokala ekonomiska och politiska eliter.

Centralisering å andra sidan är knuten till storskaliga samhällsorganisatoriska



verksamheter. Centralitet, säger författarna, är den process som skapar och utvecklar 
symboliska och politiska centra. Dessa centra överskrider samhällets dagliga exi
stensrutiner. Centralitet i denna "sociologiska” mening innebär en utkristallisering 
och symbolisering av en kulturell, politisk och moralisk ordning som bestämmer 
centrums dominerande ställning inom samhällssystemet. Centralitetskrafternas vik
tigaste uttryck i äldre historiska skeden var de religiösa och politiskt/administrativa 
hierarkierna. Centralitetskrafterna tenderar att betona effektiv kontroll riktad från 
centrum till periferin, kombinerad med en klart upprätthållen distinktion mellan 
systemets centrum och periferi. Urbana system skapade av centralitet blir polarise
rade i en dominerande huvudstad och en periferi av små byar och tätorter. Huvud
staden fungerar som maktens centrum och residensort för samhällets religiösa, poli
tiska och militära aristokrati, vilken som belöning för tjänster åt härskaren tilldelas 
landarealer och jordräntor. Detta leder till ett nästan enkelriktat resursflöde från 
byarna till huvudstaden, samtidigt som integrationen i periferin är svagt utvecklad. 
I ett centraliseringssystem av det här slaget framtonar Hicks uppbördsekonomi som 
det dominerande systemet för resursfördelning.56

Eisenstadt/Shachars klassificering går utöver resursmobiliseringens och resursför
delningens roll för stadstillväxten. Den försöker fånga in två stora och delvis varand
ra motverkande sociala mekanismer, som ”strukturerar” den urbana ”kulturen” i ett 
socialt system. Deras infallsvinkel är global, komparativ och, framför allt, sociologisk. 
De fokuserar på sociala eliters kulturella särdrag och relationer till centralmakten. 
Sambandet med resursallokering och resurskontroll är trots det starkt, och de ”eliter” 
som utgör fokuseringspunkterna för förändringsprocesserna styr främst genom sin 
tillgång till eller kontroll över resursflödena. I ett system präglat av centralisering 
utnyttjar således en politiskt ”inbäddad” elit administrativa medel för att skapa en 
ordnad hierarki från centrum till systemets periferi, i syfte att etablera ett smidigt 
enkelriktat resursflöde från systemets botten till dess topp. I ett system dominerat av 
koncentration förlitar sig ”autonoma” eliter på marknadsallokering för kontroll och 
utvidgning av de egna resurserna. Härigenom blir motsatsställningen koncentration 
kontra centralisering liknande och jämförbar med motsvarande kontrast mellan 
marknads- respektive uppbördsekonomiska system.

De ”sociologiska” respektive ”ekonomiska” distinktioner som gjorts av Eisen- 
stadt/Shachar och Hicks kastar ljus över några centrala urbaniseringsmekanismer 
även under det tidigmoderna skedet. Utvecklingen av uppbördsekonomierna tog ett 
språng framåt när det decentraliserade feodala medeltidssamhället transformerades 
till 1500- och 1600-talens absolutistiska nationalstater. Men denna utveckling var 
samtidigt parallell med en omfattande expansion av Europas ”världsekonomi”. För 
Hicks är denna period en ”mellanfas”, som kännetecknades av den merkantila mark
nadsekonomins underordning under traditionella politiska auktoriteter. Samtidigt 
var den politiska centralmakten inte stark nog att kontrollera den merkantila ekono
min. Den kunde förstöra marknadssystemet, inte kontrollera det. De absolutistiska 
härskarna led under en permanent motsättning mellan deras behov av att exploatera 
den expanderande marknadssektorn och deras traditionella uppbörd av överskottet 
från domänresurserna.57



Eisenstadt/Shachar fördjupar sig inte i den tidigmoderna europeiska urbanise
ringsprocessen. Deras perspektiv är förindustriellt och globalt, men innefattar ändå 
medeltidens Europa.5* Här finner de ett heterogent och decentraliserat system präglat 
av ”strukturell” pluralism och uppburet av flera autonoma och specialiserade eliter 
med direkt tillgång till systemets centra. Gränserna mellan olika kollektiv var insta- 
bila. Eliternas kontroll utövades flexibelt och inom ramen för gränsöverskridande 
marknadsinstitutioner. Detta, menar de, gav upphov till särskilda kombinationer av 
koncentrations- och centraliseringskrafter, som i sin tur utformade det för Europa 
unika urbana systemet. Under medeltiden dominerade koncentrationskrafterna, vil
ket skapade ett ointegrerat urbant system med regionala, delvis självförsörjande 
stadshierarkier. Antalet hierarkiska nivåer bestämdes främst av befolkningstäthet, 
infrastrukturens effektivitet och maktelitens förmåga att trygga rörlighet och utbyte 
inom ramen för en starkt fragmenterad politisk struktur. De olika regionerna hölls 
delvis samman av ett antal stora fjärrhandelsstäder, som samtidigt bildade toppnivån 
i det löst sammanfogade urbana systemet. Förstarangsstäderna i stadshierarkin var in
bördes likvärdiga. Resultatet blev ett urbant system med en mängd små, lokalt orien
terade marknadsstäder nederst i hierarkin och ett antal fjärrhandelscentra som första- 
rangsstäder i hierarkins topp. Samtidigt förblev hierarkins mellannivåer av regionala 
centra outvecklade på grund av den politiska splittringen i Europa. Eisenstadt/Shachar 
citerar de Vries när de beskriver rang-storlek fördelningen som en ”flat-topped curve 
with a shallow slope”.

Eisenstadt/Shachar kontrasterar medeltidens mobila, ointegrerade, heterogena 
och decentraliserade system med den följande periodens stabilare förhållanden. Det 
medeltida politiska systemets instabilitet skapade ett stadssystem som var starkt för
änderligt, med städer som snabbt och radikalt kunde vinna eller förlora i befolkning, 
ekonomiska funktioner och rang-positioner. En större stabilitet skulle komma först 
efter ca 1500 i samband med den nya territoriella nationalstatens framväxt. Då bör
jade också centraliseringskrafterna göra sig mer påminda och stimulera en utveckling 
mot högre grad av integrering och en jämnare rang-storlek fördelning.

"The addition of centrality forces”, säger författarna, ”which emerged strongly at 
the end of this period, to the concentration forces prevailing throughout most of 
the Middle Ages allowed to fill up all the levels of the urban hierarchy in the era 
of Abolutist rulers on a national base. Thus an almost ideal type of ’central place’ 
hierarchy was created in most parts of Western Europe, usually represented as a 
rank-size distribution of the urban system.”59

Till detta skulle kunna läggas att Eisenstadt/Shachar visar en tendens att överbetona 
den tidigmoderna utvecklingen mot integrering och en ideal rang-storlekfördelning 
i Europa. Tendensen mot en fördelning enligt rang-storlekregeln modifierades i vissa 
länder och regioner av ett mer eller mindre utvecklat primatstadsförhållande i stads- 
hierarkins topp. Vissa delar av Europa, kanske främst östra Europa, nådde inte heller 
någon högre grad av urban integration. Men även primatstads-fenomenet måste ses



som resultatet av centraliseringskrafter frammanade av de absolutistiska och allt mer 
byråkratiska nationalstaterna.60

Differentieringen mellan ett marknadssystem och ett uppbördssystem fungerar 
också som analysinstrument på tidigmoderna svenska stadstyper. De allmänna euro
peiska trenderna mot absolutism och merkantil expansion penetrerade Sverige, och 
skapade urbana strukturer liknande de större europeiska. Detta ställer de svenska, 
ekonomiska urbaniseringsfaktorerna i ett intressant komparativt ljus.

Stadstillväxt och funktionell komplexitet
Även om marknad/uppbörd-dimensionen är relevant som klassificeringskod för de 
svenska städerna, fångar den inte in andra grundläggande förhållanden. Den är fram
för allt inriktad på yttre influenser av storskaliga ekonomiska och politiska föränd
ringar, av typen förskjutningar i den internationella handeln eller förändringar i det 
internationella maktbalanssystemet. Den framstår som mindre lämplig för förkla
ringar av sambandet mellan urbaniseringen och grundläggande inhemska utveck- 
lingsfaktorer. Processer som den sekulära befolkningsökningen och bytesekonomins 
gradvis ökande penetrering av den lokala ekonomin, influerade det urbana systemet 
underifrån. I ett småskaligt urbant system, som det tidigmoderna svenska, vegetera
de majoriteten av städerna i en stillsam lunk i nära kontakt med det agrara samhällets 
rytmer och behov. Flertalet städer var ekonomiskt enkla och beroende av sina lokala 
ekonomiska relationer. Deras möjligheter var starkt knutna till utvecklingen i det 
nära omlandet. Den internationella ekonomin hade bara indirekt tillgång, via de 
större internationellt orienterade städerna högre upp i stadshierarkin, till stadssyste- 
mets lägre räjonger. Småstäderna nära agrarsamhället blev härigenom delvis immu- 
niserade och skyddade mot kastningarna och konjunkturerna i den internationella 
ekonomin och politiken. Deras ekonomiska bas låg väl förankrad på hemmaplan, där 
successionen av goda och dåliga år ofta spelade en avsevärt viktigare roll än den ”stora 
ekonomin” i den socio-ekonomiska pyramidens topp. Parallellt med marknad/upp
börd-dimensionen kan det därför vara relevant att belysa även denna andra dimension, 
samspelet mellan städernas tillväxt och deras funktionella komplexitet.

Ekonomiska aktiviteter på olika nivåer kan således antas ha påverkat det urbana 
systemet på olika sätt. Fernand Braudel, alltid angelägen att poängtera sociala akti
viteters tid/rum-stratifieringar, har i sitt monumentala arbete "Civilisation och kapi
talism 1400—1800” delat in det ekonomiska livet i tre nivåer.61 Vid pyramidens fot, 
under det ”egentliga” ekonomiska livets tröskelnivå, flyter det materiella livets tröga 
verksamheter, dömda till produktion av bruksvärden, och avskärmade från det eko
nomiska utbytets dygder. Före 1700-talet var den stora massan av människor ohjälp
ligt fastkedjad vid det materiella livets sparsamma villkor. Allting vilar, som Braudel 
uttryckt saken, på ”det materiella livets väldiga rygg”. Bara en liten minoritet påver
kades av marknadernas och utbytets ekonomiska liv. Det ekonomiska livet, å andra 
sidan, var städernas liv. Men denna värld av bytesvärden var ingalunda en homogen 
struktur av likvärdiga bytesrelationer mellan jämbördiga parter. Braudel drar en de
markationslinje mellan marknadsekonomi och kapitalism. Marknadsekonomin är 
öppen och konkurrensinriktad, men också småskalig, osofistikerad och bräcklig. Den



är knuten till vardagens lokala varuutbyte. ”Marknaden i en småstad”, hävdar Brau
del,”är ett bra exempel på sådana överraskningsfria, ’genomskinliga’ utbyten 
Före 1800-talet var den bara ”ett enkelt skikt av växlande tjocklek och motståndskraft 
(ibland helt tunnt) mellan oceanen av vardagsliv underfill och den kapitalistiska pro
cess som så ofta manövrerade den uppifrån.” Kapitalismen däremot domineras av stor- 
skaliga aktörer. Den är hemlig, monopolistisk och sofistikerad. Den undviker kon
troll och skapar ojämna ekonomiska relationer till de stora köpmännens fördel. Den 
baserar sig främst på långdistanshandel, och bygger på den kännedom om avlägsna 
marknader och den överlägsna tillgång till kapital, som bara står till förfogande för 
den som förmedlar och behärskar kontakten mellan produktionens och konsumtio
nens världar. Handelskapitalismen länkar samman långa kedjor av bytesrelationer. 
Effektiviteten hos dessa kapitalistiska kedjor, ”i synnerhet när det gällde storstädernas 
försörjning”, tror Braudel, förklarar att de en gång etablerades och "fick myndighe
terna att blunda eller åtminstone lätta på sin kontroll.”62

Braudels metaforiska visioner har klara kopplingar till utvecklingen och struktu
reringen av urbana system. Således var de små städerna, nära den braudelianska 
marknadsekonomin, beroende av andra tillväxtfaktorer än de stora städerna, oriente
rade mot den kapitalistiska internationella marknaden. Det svenska stadssystemet 
var, åtminstone sedan senmedeltiden klart differentierat i små inlandslokaliserade 
uppstäder och större, huvudsakligen kustlokaliserade centra för långdistanshandel 
och politiskt/militära aktiviteter. Som vi sett utvecklades denna inre differentiering 
ytterligare under den tidigmoderna perioden, och ledde gradvis till ett mer hierar- 
kiserat och polariserat stadssystem. Städernas funktionella komplexitet kan således 
antas ha åtminstone samma forklaringskraft, om inte större, som marknads/upp- 
börds-dimensionen.

Båda dimensionerna ställer ekonomiska urbaniseringsfaktorer i fokus, men de 
sprider även ett visst ljus över större sociala spektra. Jag kommer i det här kapitlet att 
göra ett försök att belysa detta problemkomplex genom en analys av några funktio
nella stadstyper. Vilka stadstyper avancerade som en följd av den socio-ekonomiska 
och politiska utvecklingen under den "absolutistiska” eran? Vilka städer förlorade 
och vilka vann på förändringarna? Vilka effekter på det urbana systemer fick den sär
egna svenska kombinationen av koncentrations- och centraliseringkrafter? Kan man 
urskilja olika uppbörds- respektive marknadsdominerade urbaniseringsskeden? Är 
det möjligt att spåra någon signifikant koppling mellan urbaniseringen och skillna
der i städernas funktionella komplexitet?

Typologisering av städer - ett metodproblem
Huvudproblemet bakom alla slag klassificeringar av urbana funktionstyper är vilka 
kriterier som kan utnyttjas för att definiera urbana undergrupper. Detta är ett pro
blemområde som har en lång tradition inom stadsgeografin. Olika tekniker, med 
varierande ambitionsnivåer och grader av sofistikering, har prövats. Carter beskriver 
fem metodiska ansatser från den enklaste, som han kallar ”allmän beskrivning” av 
common sense-typ, till statistisk, multivariat analys av städernas socio-ekonomiska 
strukturer.6^ Metoderna har utvecklats efterhand inom en positivistisk och funktio



nalistisk forskningstradition, och avspeglar den med tiden allt mer uttalade ambi
tionen att nå fram till objektiva klassificeringskriterier.

Graden av metodisk finess är givetvis beroende av källmässiga och forskningstek- 
niska förutsättningar. Tyvärr kräver de mer sofistikerade teknikerna skarpa statistis
ka instrument, för att de ska kunna leverera intressanta resultat. De avancerade me
toderna är svåra att använda på en historisk period då övergripande statistiska 
källpubliceringar är sparsamt förekommande och ofta ganska otillförlitliga. Tidig
modern statistik når sällan upp till den standard som krävs för sådana manipulatio
ner. Systematisk ekonomisk statistik tillgänglig för aggregeracle studier börjar dyka 
upp tidigast vid mitten av 1700-talet.64 För äldre delar av den tidigmoderna perio
den måste vi hålla till godo med den enklaste klassificeringsmetoden. Det skulle inte 
vara realistiskt att använda sofistikerad statistisk mätteknik på den typ av rent ”indi
kativ” statistik som står till buds. En typologisering av svenska städer kan därför i 
nuvarande torskningsläge bara begränsas till klassificeringar av typen ”allmän be
skrivning”. Mer utvecklade metoder skulle förutsätta datainsamling och databear
betning i en skala som ligger utanför ramarna för den här undersökningen. Med ”all
män beskrivning” förstås här en klassificering efter förekomst eller avsaknad av vissa 
grundläggande funktioner i städernas socio-ekonomiska struktur. Jag har begränsat 
mig till funktioner som är någorlunda lätt tillgängliga i befintlig litteratur, men 
samtidigt kan belysa kapitlets problemställningar.65

Två grundläggande dikotomier kommer att utnyttjas. Distinktionen mellan mark
nads- och uppbördsstäder anknyter till de teoretiska idéerna hos Eisenstadt/Schachar 
respektive Hicks. Klassificeringen har skapats för att fånga in eventuella skillnader i 
effekter av Hicks båda system för ekonomisk allokering. Avsikten är också att belysa 
den relativa betydelsen av växelspelet mellan koncentrations- och centraliserings- 
krafter. Distinktionen mellan enkla marknadsstäder och flerfunktionsstäder (alternativt 
städer med utvidgade funktioner66) är å andra sidan ett försök att skilja urbanise- 
ringsförlopp i odifferentierade stadsekonomier från mer komplexa stadsekonomier. 
Denna distinktion avser att föra samman städernas ekonomiska utvecklingsgrad med 
Braudels stratifiedng av det ekonomiska livet.

Exportstäder^ definieras som städer med, för deras ekonomi, betydande utrikes
handel under större delen av den tidigmoderna perioden. Exportstädernas teoretiska 
betydelse ligger i deras samband med storskaliga marknadsaktiviteter på den inter
nationella arenan. De kan antas influerade av Eisenstadt/Shachars koncentrations- 
krafter. Exportstäderna var, i högre grad än andra städer, beroende av och offer för 
övernationella marknadsrörelser. Kravet att städernas funktioner ska vara mer eller 
mindre permanenta är motiverat av 1600-talets stapelpolitik. Som en konsekvens av 
denna merkantilistiskt inspirerade politik förlorade många små och medelstora stä
der redan under 1600-talets förra hälft rätten till egen utrikeshandel och seglation, 
och de avskars härigenom från direkt kontakt med den internationella marknaden. 
De förlorade en viktig mekanism för kapitalbildning och tillväxt.

Uppbördsstäderna definieras här som städer med en eller flera viktiga uppbörds- 
funktioner inom eller i nära anslutning till stadsområdet. ”Viktiga” uppbördsfunk- 
tioner avser militära, ecklesiastika eller politiska/administrativa/judiciella institu



tioner på regional eller nationell nivå. De flesta städer hade några soldater, båtsmän, 
civila kronotjänare eller präster, men denna stadskategori var närmare sammanlänkad 
med statsbildningsprocessen och den övergripande uppbördsekonomin. Dess urbani- 
seringsförlopp kan antas främst ha blivit påverkad av Eisenstadt/Shachars centralise
ringskrafter.68

De enkla marknadsstäderna var orienterade mot den småskaliga marknaden. Braudel 
skulle måhända ha talat om en skillnad mellan kapitalistiskt orienterade och domi
nerade städer och marknadsorienterade städer.69 De enkla marknadsstäderna kan, om 
terminologin inte pressas, karakteriseras som enfunktionsstäder, med lokala eller 
begränsade regionala influensomAdcn. Deras dominansområåen var i flertalet fall 
starkt begränsade i rummet. Den operationella definition som utnyttjats här skiljer 
de enkla marknadsstäderna från exportstäderna, med deras utvidgade marknadsfunk- 
tioner, och från städer som hade någon form av betydelsefulla uppbördsfunktioner. 
De enkla marknadsstäderna bildar som undergrupp den stora majoriteten av städer, 
vilket betyder att gruppen i sig är heterogen. Många av dessa städer förlorade sina 
exportfunktioner på 1600-talet, och några få fick uppbördsfunktioner. Städer med 
större förändringar i funktionsuppsättning behandlas i en särskild kategori nedan, 
men även dessa städer förutan kvarstår de enkla marknadsstäderna som en jämförel
sevis stor och differentierad grupp. Det skulle vara möjligt att underindela de enkla 
marknadsstäderna i mindre undergrupper, men eftersom ingen övergripande ekono
misk statistik finns lätt tillgänglig före ca 1750, förutsätter detta en individuell 
granskning av de många små uppstädernas ekonomiska utveckling, något som ligger 
utanför ramarna för den här studien. En annan invändning är att denna typ av klassi
ficering möjligen skulle generera intressanta resultat rörande influenser från den mer 
begränsade lokala och regionala ekonomin, men den skulle sannolikt ge mindre till 
belysning av de allmänna effekterna av trender i det ekonomiskt/demografiska syste
met. Den aggregerade gruppen enkla marknadsstäder kan bättre belysa generella 
urbaniseringseffekter från småskaliga ekonomiska aktiviteter. I braudelsk mening 
låg denna stadskategori närmare vardagslivets marknadsekonomi och kan därför 
antas reflektera de stora kvantitativa trenderna i befolkningsutvecklingen och den 
småskaliga ekonomin. Men trots de invändningar som kan resas mot underindelning 
av de enkla marknadsstäderna kommer jag att laborera med några underkategorier, 
dock inte med ekonomiska sådana. De enkla marknadsstäderna var så heterogena och 
geografiskt utspridda, att deras utvecklingsförlopp måste spegla ett spektrum av ur
baniseringsfaktorer. Det är motiverat att försöka fånga in några allmänna faktorer 
bakom de enkla marknadsstädernas utveckling.

Svårigheten att klassificera alla dessa små städer har tvingat mig till ett förenklat 
system, som främst fångar in städernas geografiska lokaliseringsmonster. Kategorin 
agrara köpstäder innefattar inlandslokaliserade enkla marknadsstäder, där den omgi
vande agrarekonomin måste ha spelat en avgörande roll för städernas ekonomiska 
styrka. De insjölokaliserade enkla marknadsstäderna består av inlandsstäder med segla- 
tionsmöjligheter oftast via insjöar, i något fall genom en anslutande älv. Dessa stä
der hade ofta funktioner som transitpunkter för det agrara omlandet, däremot sak
nade de andra viktiga funktioner, som kunde föra upp dem högre i den urbana



hierarkin. De kustlokaliserade enkla marknadsstäderna var likaledes funktionellt ens- 
artade, men sjötartsorienterade med transiteringsfunktioner i förhållande till deras 
näromland.

Klassificeringen i uppbörds-, export- och enkla marknadsstäder omfattar städer 
med stabil ekonomisk inriktning. Ett stort antal städer fick sina ekonomiska roller 
omdefinierade under den tidigmoderna perioden. För att belysa effekterna av stor- 
skaliga funktionsförändringar kommer städer som fatt ändrad ekonomisk profil att 
behandlas för sig. Städer med större förändringar i funktionssammansättningen bil
dar här en fjärde kategori. Denna klass av funktionsändrade städer har konstruerats i 
huvudsak för att illustrera möjliga effekter av periodens stadspolitik och statsorgani
sation. Gruppen består till större delen av städer som förlorade exportfunktionerna 
under 1600-talets förra del. Ett mindre antal funktionsändrade städer vann uppbörds- 
funktioner under 1600-talets senare del. Denna förändring var i huvudsak en följd av 
ändringar i rikets territoriella organisation och statsfunktioner.

Som framgår av karta 16:1 hade de olika stadstyperna skilda lokaliseringsmon
ster. De enkla marknadsstäderna var nästan uteslutande lokaliserade till centrala 
Sveriges inland och bottniska vikens kustlinje. Städerna med utvidgade funktioner 
(export och/eller uppbörd) å andra sidan var i huvudsak lokaliserade längs den södra 
kusten, från Bohuslän i väster till den ryska gränsen i östra Finland. Några upp- 
bördsstäder, med civiladministrativa och ecklesiastika funktioner, var geografiskt 
fördelade i nära anslutning till tätbefolkade inlandsområden. Flertalet av de funk
tionsändrade städerna var medeltida kuststäder lokaliserade i intermediära positio
ner mellan större exportstäder, huvudsakligen i västra Sverige, central-östra Sverige 
och södra Finland. Det var denna stadsgrupp som förlorade stapelrättigheterna på 
1600-talet. Funktionsändrade städer som vunnit uppbördsfunktioner återfinns i 
huvudsak runt Bottenviken, där territoriella omorganiseringar på 1600-talet skapade 
behov av länscentra.

Flerfunktionsstäder - den stora ekonomins städer

Braudels kapitalistiska ekonomi drev sitt dolda spel i de stora och funktionellt kom
plexa städerna. Det var i rikets stora kuststäder och i de viktiga domkyrko-, garni
sons- och residensstäderna som det starka kapitalet skapade utrymme för sin verk
samhet. Här fanns finansekonomins aktörer i tätt samspel med kronans ämbetsmän. 
Här nådde manufakturer, utrikes handel och seglation nivåer som gick långt utöver 
de enkla marknadsstädernas ekonomiska styrka. Flerfunktionsstäderna var "den stora 
ekonomins” städer. Men det var en ”stor ekonomi” inom begränsade ramar, och fler
funktionsstäder av nordiska, inte kontinentala, dimensioner. I det svenska riket fanns 
i stort sett bara en flerfunktionsstad med en ekonomisk komplexitet som kan tåla en 
internationell jämförelse — Stockholm. Ingen stad hade fler än fem funktioner i den 
grova funktionstypologi som används här.”° Stockholm hade bara fyra, men det är 
givetvis en missvisande klassificering. Att huvudstaden bara uppvisar fyra funktioner 
beror på att staden saknade domkyrka, och därför inte klassificerats som en stad med



Karta 16:1 Stadsekonomiska profiler ca 1570-1810-tal
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ecklesiastik-profil. Stockholms ekonomiska aktiviteter var klart mer differentierade 
och specialiserade än någon annan stads redan i dåtidens svenska rike, precis som 
situationen är idag. Men några andra städer nådde viktiga andrarangspositioner och 
en viss differentiering av de ekonomiska funktionerna. Här framträder särskilt Göte
borg som är den viktigaste av dem, men också Kalmar. Bland övriga städer med minst 
fyra funktioner finner vi andra viktiga orter som Karlskrona, Kristianstad, Malmö, 
Uppsala, Viborg, Visby och Åbo. Ett par stora städer som Falun och Norrköping hade 
en mer ensidig profilering. Den gav visserligen en ekonomiskt stark ställning och 
befolkningstillväxt, men inte den styrka som låg i en bredare funktionell variation. 
Falun stagnerade på 1700-talet, men Norrköping kunde expandera tack vare stadens 
starka manufaktur- och exportekonomi.

Flerfunktionsstäder, som de definierats här, kan också beskrivas som städer med 
”utvidgade funktioner”, dvs städer med export- och eller uppbördsfunktioner. Några 
av dessa städer hade bara två funktioner i det här valda klassifikationssystemet, men 
export- och uppbördsfunktionerna var orienterade mot den storskaliga ekonomin. En 
stad som Härnösand var exempelvis en funktionellt sett ganska enkel stad, med sin 
funktionsprofil som uppbördsstad. Men det faktum att staden från 1600-talet blev 
domkyrkostad gjorde att den då fick en stark orientering mot den uppbörd sekono
miska sektorn. Det är ingen tvekan om att detta kom att påverka stadens befolk
ningstillväxt, som var relativt stark under större delen av 1700-talet.

Städer med utvidgade funktioner är relativt lätta att identifiera, men det är inte 
lika enkelt att mäta deras utveckling. Det är överhuvudtaget en komplicerad uppgift 
att analysera utvecklingsförlopp som baseras på svag ”indikativ” statistik. Jag kom
mer i fortsättningen att använda mig av två olika typer av mätningar, av vilka den 
första, ett indexmått, tas i bruk redan här och den senare, trendlinjediagram, intro
duceras längre fram i kapitlet. Utöver bastabellerna över de olika stadstypernas folk- 
mängdsutveckling och tillväxt utnyttjar jag således ett indexmått, som visar de 
undersökta stadsgruppernas relativa avvikelse från en referensgrupp. Referensgrup
pen består av samtliga medeltidsstäder (utom Stockholm) som existerat under hela 
den tidigmoderna perioden. Således innebär storleksindex 1,0 resp. tillväxtindex 0,0 
centralvärden som ligger i nivå med referensgruppens.71 Siffror däröver indikerar 
högre medelvärden för den undersökta stadsgruppen, och vice versa för lägre siffror. 
Indexvärdena redovisas för samtliga central och spridningsmått i tabellform. För 
åskådlighetens skull visas indextalen över de aritmetiska medelvärdena även i dia
gramform. Indexvärdena ger en sammanhängande föreställning om tendensen över 
tid, men de har nackdelen att de påverkas av städernas hierarkiska struktur, vilket gör 
resultaten delvis svårtolkade. Mina kommentarer kommer främst att inriktas på de 
mer tydliga utvecklingsdragen, sådana förändringar jag uppfattar som grundläggan
de i urbaniseringsförloppet och som kan föras samman med kapitlets teoretiska 
utgångspunkter.

I tabell 16:1 visas flerfunktionsstädernas befolkningsutveckling såväl aggregerat 
som genomsnittligt och de absoluta talen jämförs med referensgruppens värden. 
Skillnaden uttrycks i de omtalade indextalen. Diagrammen 16:1 och 16:2 lyfter ut 
tabellens medelvärdesindex för befolkningsstorleken resp. tillväxten, detta för att



Karta 16:2 Städer med utvidgade funktioner (flerfunktionsstäder) 
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TABELL 16:1
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I FLERFUNKTIONSSTÄDER 1570t-1810t
«i) Aggregerad stadsfölkmängd
År AS KM KM ökn Ökn.%

1»
År

Individnell stadsfölkmängd
Qö mv mdn Qn

Index (medeltidsstäder

I(Qö) Kmv) I(mdn)
= 1,0)

11 Qn)
15701 25 24045 I570t /223 96 2 702 493 1.4 9 1.46 I.6S3 IM
161 Ot 27 28924 4879 20 16 löt 1406 1071 90.7 682 1.36 1.34 1.34 2.21
16501 30 41554 12630 44 1650t 2106 1.385 899 615 1.62 1.41 1.37 1.68

16901 33 61006 19453 47 169()t 2487 1849 1099 744 1.65 1.47 1.35 1.60

17301 33 68608 7602 12 17301 2427 2079 1444 759 1.57 1.57 1.73 1.45

17701 33 101680 33072 48 17701 .3859 3081 2.725 1062 1.56 1.55 1.76 1.60

18101 33 1233.32 21652 21 lSIOt 4157 37.37 .3089 1412 1.35 1.54 2.19 1.78

Källor, datakvalité, förkortningar:

Se grundtabeller och appendix och

Lilja 1996a.

c)
Period AS

Individuell stadstillväxt,

Årlig procentuell tillväxt (Tiv) 
Qö mv mdn Qn

Index (aktuell stadstyp minus
medeltidsstäder)

I(Qö) I(mv) I(mdn) KQn)
Kursiverade tal = över 50 c/c av primär- 1570t-1610t 20 1.79 0.80 0.40 0.09 0.66 0.21 -0.10 0.08
uppgifterna av kvalitetsklass B eller C. 1610t-l6S0t 24 1.35 0.72 0.60 0.25 0.47 0.39 0.10 0.45
AS = antal städer mdn = median 16501-16901 30 US 0.64 0.50 0.30 0.18 0.06 0.00 0.20
FM = folkmängd mv = aritm. medelv. 16901-17301 34 0.80 0.36 0.25 0.00 0.20 0.1 1 0.05 0.20

Qö = övre kvartil I = index 17301-17701 34 1,40 0.99 1.00 0,60 0.10 0.10 0.20 0.10

Qn = nedra kvartil 17701-1811» 34 0,80 0.5 1 0.55 0.2.7 0,10 0.12 0.15 0.2.3

enklare åskådliggöra viktigare tendenser. Diagrammen återger således kurvorna för 
flerfunktionsstädernas aritmetiska medelvärden jämförda med referensgruppens.72

Flerfunktionsstäderna ökade i antal från 25 till33, samtidigt som deras aggrege- 
rade befolkning växte nära nog femfaldigt. De största tillskotten kom på 1700- 
talet, men även under 1600-talet ökade stadsbefolkningen betydligt. Relativt sett 
var ökningen lika stor under 1600-talet som under 1700-talets mitt och klart större 
än under 1700-talets senare del. Siffror på 47—48 % innebär ju betydande tillskott 
på så kort tid som 40 år. Samtidigt kan vi konstatera att ökningen var mer begrän
sad dels under 1500-talets senare del och dels under den urbana ”krisen” vid 1700- 
talets början.

Givetvis innebar denna kraftiga aggregerade stadstillväxt att städernas genom
snittliga storlek ökade i motsvarande grad. På 1570-talet var flerfunktionsstäderna 
oftast inte större än ca 1.200 invånare, men heller inte mindre än ca 500 invånare 
(kvartilerna). Genomsnittsstaden låg något eller några hundratal under 1.000 invå
nare (median och medelvärde). Men dessa siffror ökade dramatiskt fram till 1800- 
talets början. På 1810-talet återfinner vi hälften av flerfunktionsstäderna i intervallet 
ca 1.400 till drygt 4.000 invånare, med genomsnittliga värden i trakten av 3-500.

De höga värdena på flerfunktionsstädernas befolkningstal innebar att denna grupp 
av städer mycket markant överträffade referensgruppens, medeltidsstäderna, motsva
rande värden. Samtliga av tabellens storleksindex ligger klart över 1,0, med maxi
mum nära 2,2 och minimum över 1,3· Resultatet är förutsägbart med tanke på att 
det är denna stadsgrupp som representerar den mer komplexa och differentierade 
urbana ekonomin. Här förenas fler och tyngre stadsfunktioner och därigenom fler möj
ligheter till ekonomiska aktiviteter, kapitalbildning och sysselsättning.



Tillväxtsiffrorna tyder vidare på att flerfunktionsstäderna hade en genomsnittligt 
god tillväxt. Normalt sett varierade tillväxten mellan drygt 0,2 och ca 1,4 %7j årlig 
tillväxt, vilket är höga tal i sammanhanget. Genomsnittstalen (medelvärde och medi
an) går aldrig under 0,25 och ligger under 1700-talets mitt så högt som 1,0. Tillväxt
indexen är med två undantag stadigt förankrade över referensgruppens. Särskilt stor 
tycks skillnaden ha varit under 1600-talets förra del.

Av diagrammen framgår hur medelvärdet av flerfunktionsstädernas storleksindex 
genomgår en tendentiell ökning från 1610-talet till 1730-talet (diagram 16:1). Till
växtindex (diagram 16:2) bekräftar i stort denna trend. Flerfunktionsstädernas genom
snittliga tillväxt ligger genomgående högre än referensgruppens, med en särskilt 
markant skillnad under 1600-talets förra hälft. Dock är resultaten motsägelsefulla 
för tiden efter 1730-talet, då storleksindex sjunker samtidigt som tillväxtindex fort
satt ligger över 0-nivån. Förklaringen är här sannolikt den att tillväxten framför allt 
var koncentrerad till de mindre och medelstora städerna. Detta kan ge relativt högt 
tillväxtindex parallellt med en svagt sjunkande tendens i storleksindex. Tabell 16:1 
kan anses bekräfta detta antagande i och med att storleksindex för övre kvartiler och 
medelvärden visar lägre värden för 1700-talets senare del än motsvarande index över 
median- och nedre kvartiler.

Den generella, om än försiktiga, slutsats som kan dras av tabellen 16:1 och dia
grammen 16:1 och 16:2, är att flerfunktionsstäderna hade en god utveckling under 
1600-talet fram till 1730-talet mitt. Bilden för 1700-talets senare del är mindre 
entydig, men indikerar att tillväxtkraften flyttat något nedåt i storlekshierarkin. Den 
expansiva perioden under stormaktstiden tycks således ha gynnat flerfunktionsstä
dernas tillväxtmöjligheter. Detta skede av politisk expansion och ekonomisk tillväxt 
kom av allt att döma den stora ekonomins städer tillgodo. Att dessa städer även kla
rade det tidiga 1700-talets urbana kris relativt väl kan vara ett tecken på att kopp
lingen till uppbördssektorn fungerat som en buffert under denna period av demogra
fisk och ekonomisk stagnation.

Städer med exportprofil
Alla städer var i högre eller lägre grad integrerade i det nationella utbytet av varor, 
arbete, kapital, information och andra värden. Men några av dem hade starkare pro
filer som marknadscentra, antingen därför att de helt saknade viktiga uppbörds- 
funktioner eller var verksamma inom utrikeshandel och sjöfart. Export/import var 
den viktigaste källan till borgerlig kapitalbildning. Utrikeshandeln bidrog till att 
forma ett borgerligt elitskikt i de sociala hierarkier som präglade livet i städerna, 
men den hade i lika hög grad en organiserande roll i det totala stadssystemet. Sam
bandet mellan städernas position i stadshierarkin och deras funktion som handels
städer är påtagligt och genomgående för hela perioden. Tidens ledande exportstäder 
hörde till de största och viktigaste i riket. Viktiga andrarangsstäder som Göteborg, 
Visby, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Norrköping, Gävle och Åbo var alla i högre eller 
lägre grad beroende av utrikeshandel och sjöfart. Grosshandelns ledande roll var 
emellertid inte något som kännetecknade enbart de stora exportstäderna. Även 
många inlandsstäder, kustlokaliserade uppstäder och insjöstäder baserade näringsliv



Diagram 16:1 - Storleksindex för flerfunktionsstäder, 1570-till 1810-tal
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och inkomstkällor på grosshandel ofta med någon eller några fa produkter som bas. 
Handel med stapelvaror var en grundförutsättning för lokaliseringen av flertalet stä
der, men också, ofta nog, en betydelsefull förutsättning för de enskilda städernas 
demografiska utveckling. I tider av expanderande efterfrågan ökade utrymmet för 
inflyttning och nyetablering i städerna och vice versa.7'1

Sambandet mellan demografisk urbanisering och storskalig handel kom givetvis 
att bli beroende av handelns övergripande, politiska och ekonomiska, förutsättningar 
under olika perioder. I bakgrunden verkade den internationella handelns långvågiga, 
ekonomiska ”konjunkturer”. Till de viktiga förutsättningarna hörde därtill tidens 
ekonomiska politik. Som en styrande och kontrollerande hand fogade kronans stads- 
och stapelpolitik in städerna i en handelspolitisk struktur. Det var en ingripande och 
organiserande politik i merkantilismens anda. I främsta rummet stod kronans egna 
finansiella och maktpolitiska intressen, men man sökte också stimulera ett mer lång
siktigt blomstrande näringsliv i städerna.

Det är ett knepigt metodproblem att entydigt separera ”rena” uppbördsstäder från 
”rena” exportstäder. Samtliga av de betydande exportstäderna kombinerade export
funktioner med uppbördsfunktioner. ”Rena” export- och uppbördsstäder var relativt 
få till antalet, och oftast inte de mest betydande. Detta innebär samtidigt att export- 
och uppbördsfunktionernas urbaniseringseffekter är svåråtkomliga. Resultaten och 
slutsatserna kan bara bli tentativa. Jag kommer i det följande att börja med analyser 
av de ”rena” export- resp. uppbördsstäderna, för att senare komplettera med den 
grupp som förenade dess båda funktionskategorier.

Sextonhundratalets stapelpolitik
Städer med exportprofil är jämförelsevis lätta att skilja ut som en särskild funktions
typ. Publicerade uppgifter visar vilka städer som spelade en aktiv roll i utrikeshan
deln. 5 Från 1600-talets senare del hörde knappt 20 städer till denna kategori, således 
ungefär en femtedel av städerna. Antalet, och andelen, exportstäder hade vid den 
tiden blivit drastiskt nedbantat. Under 1500-talet var i princip alla städer berätti
gade att delta i utrikeshandel, även om många av de mindre inlandsstäderna i prak
tiken hade få direkta kontakter med den internationella marknaden. Om man 
begränsar definitionen av äldre vasatidens exportstäder till de kustlokaliserade stä
derna blir antalet ca 40. Dessa städer motsvarade då ungefär 60 % av alla städer.

Denna drastiska minskning från ca 60 till 20 %, hänger i huvudsak ihop med två 
olika politiska processer. Först och främst var den en konsekvens av den svenska cen
tralmaktens ”merkantilistiska” stapelpolitik. Denna hade två komponenter. En av 
dem var den systematiska uppdelningen i stapel- och uppstäder. I tre dekret, 1614, 
1617 och 1636, delades de svenska städerna in i två stora kategorier, stapelstäder och 
uppstäder. I enlighet med de ursprungliga idéerna skulle den förra gruppen engageras 
i utrikeshandel och sjöfart till främmande länder, och den senare ta hand om inrikes- 
handeln. Politiken utformades för att skapa en arbetsdelning mellan de två grupper
na, men sist och slutligen blev den en politik för centralisering av urbana resurser. 
Den betydde att många av de kustlokaliserade småstäderna förlorade rätten till utri
keshandel, och i stället underordnades den ekonomiska kontrollen av dominerande



grannstäder. Ert annat inslag i stapelpolitiken var det s.k. bottniska handelstvånget, 
som innebar att samtliga städer norr om en linje Åbo-Stockholm förbjöds att idka 
utrikesseglation. All export från Norrland och Österbotten skulle gå via Stockholm 
respektive Åbo. Gävle var länge det enda viktiga undantaget från regeln. 6

Den andra stora anledningen till minskningen av andelen exportstäder utöver 
stapelpolitiken var de många nya städer som grundades mellan ca 1580 och 1680. 
Majoriteten av dessa var, som vi sett, antingen inlandsstäder eller lokaliserade vid 
Bottenvikens kust. I båda fallen klassades de som uppstäder. De fick aldrig stapelrätt, 
eller så förlorade de denna rätt redan tidigt.

Stapelpolitiken fick sin utformning mellan 1610- och 1630-talen, men den hade 
sitt ursprung längre tillbaka i tiden. 8 Så tidigt som i stadslagen skymtar konturerna 
till ett bottniskt handelstvång. Under senmedeltiden fortsatte tendenserna till en 
reglering av städernas inbördes ekonomiska roller; tendenser som under äldre vasa
tid trappades upp ytterligare. Kronan fick en allt aktivare roll som skiljedomare och 
överordnad organisatör bakom de många revirstrider, vilka med ökande frekvens för
giftade städernas inbördes förhållanden. Hertig Karl, sedermera Karl IX, gjorde 
under senare 1500-talet försök till storskalig reglering av handeln. Emellertid blev det 
först med Gustav II Adolfs makttillträde, som en effektiv regleringspolitik kunde 
sättas i system.

I 1614 års handelsordinantia förbjöds utlänningar att handla i andra hamnar än i de 
viktigare exportstäderna. En något större krets av sjöstäder medgavs rätten till utrikes 
seglation. Denna rätt nekades dock uppstäderna som i stället skulle få ensamrätt till 
sina egna marknader. 1617 modifierades politiken till uppstädernas nackdel. De 
stora exportstäderna favoriserades på bekostnad av mindre städer. Sjöstäderna fick nu 
sin gamla rätt till handel på uppstädernas frimarknader fastställd, vilket i praktiken 
underminerade uppstädernas monopol på inrikeshandeln samtidigt som de förblev 
avskurna från den lönsamma utrikeshandeln. De ekonomiskt svagare uppstadsbor- 
garna berövades härigenom ett viktigt skydd mot de kapitalstarka och överlägsna 
konkurrenterna från sjöstäderna.79 1636 gjordes den sista större regleringen av sta
pelsystemet. Bland annat inskränktes kretsen av stapelstäder ytterligare något.80 
Med skapandet av kommerskollegium 1651 fick stads- och stapelpolitiken en sär
skild organisatorisk struktur. Halvar Sundberg talar om den ”stadga och fasthet” som 
uppnåddes i förvaltningsorganisationen genom kollegiesystemets tillkomst.

”När vid 1600-talets mitt ett särskilt ämbetsverk, kommerskollegium, tillskapa
des för den centrala ledningen av rikets politik i handels- och seglationshänseende, 
erhöll merkantilismen en målsman, som också in i det sista bekämpade ifrågasatta 
förändringar i det handelspolitiska system, som genom Gustaf Adolfs och för
myndarregeringens åtgärder uppbyggts.”81

Kommerskollegium blev förvaltaren av det politiska arv som skapats av Gustaf II 
Adolf och Kristinas förmyndare.

Fördelningen stapel-uppstäder var ingalunda stabil perioden igenom. Gränsregle
ringarna och nygrundningarna av städer på 1600-talet ökade antalet av både stapel



och uppstäder. Därtill kom olika slags mellanformer, med särskilt utformade rättig
heter och dispenser för enskilda städer.82 Grunddragen i politiken bevarades emellertid 
fram till 1700-talets senare del. Först vid 1765/66 års riksdag, då ett antal städer runt 
Bottniska viken beviljades stapelrättigheter, togs de första viktigare stegen mot en 
upplösning av stapelstadstvånget. Tidigare under 1700-talet hade ett par städer fått 
rätt till utrikeshandel, men den stora politiska omorienteringen ägde rum på 1760- 
talet och under gustavianska tiden. Vid 1800-talets början hade nära tjugo städer 
förts över till gruppen stapelstäder. Bakom förändringarna låg bland annat nya ideo
logiska strömningar i fysiokratismens anda. Under Gustaf III restes krav på större 
näringsfrihet, och efter statskuppen 1772 introducerades en liberalare näringspolitik.8^

De städer som genom stapelpolitiken förlorade rätten till utrikesseglation har inte 
betraktats som exportstäder i den här undersökningen. De kommer i stället senare att 
behandlas som funktionsändrade städer med förlust av exportfunktionen. Det intres
santa blir då att försöka se eventuella urbaniseringseffekter av funktionsförlusten.

I lagstiftning och politik blev uppstäderna de stora förlorarna. Det har också varit 
en dominerande uppfattning i litteraturen att 1600-talets stapelpolitik ensidigt gyn
nade stapelstäderna på uppstädernas bekostnad. Stapelpolitiken kom att stimulera de 
stora exportstäderna och lämna inlandets små ”agrara köpstäder” och andra uppstäder 
i ett ekonomiskt bakvatten. Att detta är en förenklad syn har redan framgått, men den 
saknar inte stöd i utvecklingen hos enskilda städer. I några fall skapade utrikeshan
delns bortfall akuta ekonomiska och demografiska problem. I städer som Södertälje, 
Arboga och Gävle har stagnation eller tillbakagång rapporterats som en direkt kon
sekvens av stapelpolitiken.Man kan också konstatera att exportstäderna inte fick en 
entydigt positiv utveckling, utan perioder av expansion växlade med stagnationsfaser.

Exportstädernas storlek och tillväxt
I vilken utsträckning gynnades exportstäderna av den förda politiken? Kan man iakt
ta urbaniseringstendenser som går att förklara med 1600-talets stapelpolitik? Hur 
utvecklades överhuvudtaget exportstäderna i förhållande till stadssystemet i stort? 
Analysen nedan grundar sig på samma typ av standardtabell och standarddiagram 
som var underlag för förra avsnittet. Tabell 16:2 samt diagrammen 16:3 och 16:4 ger 
således en uppfattning om de "rena” exportstädernas storlek, utveckling och position 
i förhållande till referensgruppens städer.

Efter de stora politiska reformerna på 1610- och 1630-talet kvarstod som fram
hållits bara knappt 20 städer med exportfunktioner. Av dessa kan 7 ses som ”rena” 
exportstäder, men exportstäderna som grupp var ändå något större i genomsnitt än 
städerna i referensgruppen. På 1570-talet låg hälften av exportstäderna i intervallet 
ca 500 till 800 invånare. Den genomsnittliga exportstaden låg runt 700 invånare, 
vilket kan jämföras med de något lägre talen i referensgruppen. Framför allt är det då 
de mindre exportstäderna som positivt avviker från referensgruppens städer.

Den långsiktiga trenden var positiv. Jämför man 1570-talets exportstäder med 
1810-talets handlar det om minst en fyrdubbling av den genomsnittliga storleken. 
Exportstädernas medelvärde på 1570-talet på omkring 700 invånare hade tvåhundra 
år senare ökat till ca 3000. Kvartilvärdena genomgick motsvarande ökning. Liksom



TABELL 16:2
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I "RENA" EXPORTSTÄDER 1570t-1810t
a) Agg regerad stadsfolkmängd 1)1 Individuell stadsfolkmängd Index (medeltidsstäder = 1,01
Ar AS FM FM iikn Ökn.% År Q<> mv mdn Qn l(Qö) I(mv) I(mdn) l(Qn)
1570! 7 4836 15701 808 641 700 515 0.98 1.05 /.679 /.92

16101 7 6868 2022 42 1610! 1312 9 80 700 682 1.27 1.23 1.042 2.21
1650t 7 7751 894 13 16501 1234 1 107 700 655 0.95 1.13 1.07 1.79

16901 7 9300 1549 20 1690t 1441 1329 1092 550 0,96 1.06 1.34 1.18

17.101 7 10162 862 9 1730t 1600 1452 1391 526 1.03 1.10 1.66 1.00
1770t 7 18214 8052 79 17701 2725 2602 2407 888 1,10 1.31 1.82 1.34

18101 7 21184 2970 16 1810t .3262 3026 2819 847 1.06 1.25 2.00 1.07

Källor, datakvaiité, förkortningar: Individuell stadstillväxt, Index (aktuell stadstyp minus
So label 1 16:1. e) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)

Period AS Qö mv mdn Qn KQö) Kmv) I(mdn) IlQnl
15701-1610t 5 2.00 1.17 1.05 0.30 0.87 0.58 0.55 0.29
I610t-1650t 5 0.60 0.03 0.40 -0.35 -0.28 -0.30 -0.10 -0.15
1650t-1690t 7 J.25 0.64 0.50 0.10 0,25 0.06 0.00 0.00
1690t-1730t 7 0.45 0.23 0.20 0.05 -0.15 -0.02 0.00 0.25

1730t-1770t 7 1.70 1.31 1.40 1.05 0.40 0.42 0.60 0.55

1770t-181 Ot 7 0.50 0.30 0.40 0.10 -0.20 -0.09 0.00 0.10

stadssystemet generellt växte således exportstäderna, men utvecklingen var långt 
ifrån obruten och entydigt expansiv och i ett jämförande perspektiv blir bilden inte 
alls så positiv.

Ser man på de aggregerade folkmängds- och ökningstalen framträder en snabb inle
dande ökning som följdes av en viss dämpning under större delen av 1600-talet. 
Redan på 1610-talet hade exportstäderna således nått ett befolkningsmedelvärde 
nära 1.000, vilket ungefär motsvarar en ökning på 50% av 1570-talets nivå. Fram 
till 1690-talet och genom den ”urbana krisen” vid 1700-talets början kan man note
ra en långsammare tillväxttakt. Mellan 1610- och 1730-talen var den absoluta till
växten jämförelsevis svag. Det handlade då aldrig om mer än 20 %, eller drygt 1.500 
invånare under en fyrtioårsperiod. När 1600-talet närmade sig sitt slut levde drygt 
9-000 invånare i samma 7 städer som vid seklets början härbärgerat nära 7.000, och 
ökningen vidare till 1730-talet var måttlig. Samtliga av de statistiska indikatorerna 
ger samma besked. De övre och nedre kvartilvärdena t.o.m. sjönk tillfälligt under 
några skeden på 1600-talet.

Exportstädernas storleksindex företer en komplicerad bild, men som i stort bekräf
tar denna stadsgrupps jämförelsevis svaga utveckling under 1600-talet. Indextalen 
har med vissa undantag en vikande generell tendens från 1600-talets början till 
1730-talet. De statistiska indikatorerna är delvis motsägelsefulla, men de bestrider 
inte en bild av snabb initial ökning följd av avsevärt svagare tillväxttakt fram till 
1730-talet. Tillväxtindex ligger påfallande ofta under eller mycket nära 0, vilket 
skulle innebära att denna undergrupp av exportstäder ofta hade en svagare eller jäm
förbar utveckling med medeltidsstädernas.



Först under ”återhämtningsskedet" vid 1700-talets mitt uppvisar de "rena” export- 
städerna som grupp åter en klart expansiv tendens, vilken liksom äldre vasatidens 
expansion samtidigt innebar att kategoriens position förbättrades i förhållande till 
referensgruppen. Detta är speciellt synligt när det gäller storleksindex’ centralmått 
(medelvärdet och medianen) samt den nedre kvartilen, men inte lika framträdande 
för den övre kvartilen. Tillväxtindikatorerna pekar i samma riktning. Under fyrtio- 
årsintervallet 1730—1770-tal hade de ”rena” exportstäderna klart högre tillväxtsiffror 
än referensgruppen. Under 1700-talets senare del är ordningen återställd. Tillväxt
siffrorna har åter fallit och storleksindex visar en i stort vikande tendens.

Frågan är i vilken utsträckning utrikeshandeln kan urskiljas som särskild urbani
seringsfaktor. Diagrammen 16:3 och 16:4 är försök att belysa denna problematik 
med hjälp av exportstädernas medelvärdsindex över storlek och tillväxt. I diagram
men jämförs den lilla gruppen ”rena” exportstäder med totalgruppen exportstäder 
och den grupp städer som förenade uppbörds- och exportfunktioner.

Här framträder en bild av måttligt goda betingelser för exportstädernas tillväxt 
fram till 1730-talet. Möjligen har som sagt en viss relativ tillbakagång ägt rum sär
skilt under 1600-talet. Storleksindex ligger inte mycket över referensgruppens och 
utvecklingen tyder på en i stort oförändrad eller svagt fallande relativ position för de 
”rena” exportstäderna efter den inledande expansionen före 1610-talet. Tillväxtindex 
ligger klart under referensgruppens under 1600-talets förra del, för att ligga i nivå 
med referensgruppens fram till 1730-talet. Först vid 1700-talets mitt framträder ex
pansiva tendenser klart och entydigt för denna stadsgrupp.

När det gäller exportstäderna totalt blir bilden något annorlunda. De kombinera
de export- och uppbördsstäderna uppvisar i stället en tydlig positionsförbättring 
under 1600-talet, och deras tillväxtindex ligger högt över referensgruppens fram till 
seklets mitt. Uppenbarligen skapade kombinationen av export- och uppbördsfuntio- 
ner då bättre förutsättningar för stadstillväxt än ett mer renodlat beroende av enbart 
utrikeshandel. Efter seklets mitt är bilden splittrad på ett sätt som antyder en brist 
på enhetlighet i utvecklingen av städer med utvidgade funktioner. Samtidigt som 
tillväxtindex samlar sig kring referensgruppens värden fram till 1730-talet, splittras 
storleksindex i en negativ utveckling för de ”rena” exportstäderna och en positiv 
trend för de kombinerade export- och uppbördsstäderna. Denna bild tyder på att de 
större kombinerade export/uppbördsstäderna haft en något starkare utveckling än 
exportstäderna i stort. Kanske bör detta uppfattas som en indikation på uppbörds- 
funktionernas växande roll under 1600-talets senare del och 1700-talets början.

Städer med uppbördsprofil

Städerna och den närvarande staten
Den framväxande svenska nationalstaten befann sig under 1500- och 1600-talen i 
stark utveckling. Under stormaktstidens expansionsfas ökade processens tempo och 
socio-ekonomiska betydelse. Specialiserade byråkratiska hierarkier skapades och stä
derna fick eller utvecklade redan befintliga institutioner, som fogade in dem i den



Diagram 16:3 - Storleksindex för exportstäder, 1570- till 1810-tal

Medelvärde, E-städer 
».•■««•Medelvärde, E-städer totalt 
• Medelvärde, EU-städer

E = "rena" exportstäder 
EU = städer med export- och 
nppbördsprofil
E-städer totalt = samtliga städer med 
exportprofil

Källa: se Appendix

1570t 1610t 1650t 1690t 1730t 1770t 1810t

Period

Diagram 16:4 - Tillväxtindex för exportstäder, 1610- till 1810-tal

.................................................
:

Medelvärde. E-städer 
— — Medelvärde, E-städer totalt 

• Medelvärde, EU-städer

\ E = "rena" exportstäder
EU = städer med export- och nppbördsprofil
E-städer totalt = samtliga städer med exportprofil

0,00 
161 Ot 16S0t 1650t-1690t 1690t-1730t 1730t-1770t

Källa: se Appendix

Index = medeltidsstäder-aktuell stadstyp

7
-0.40 &

Period



statliga organisationen. Staten var närvarande pâ alla nivåer i det urbana systemet. 
Men denna centralmaktens omnipotenta närvaro var ingalunda jämnt fördelad över 
stadssystemet. Några kronotjänare, om än bara ett fåtal, fanns i alla städer, men de 
flesta var bara lokala funktionärer eller präster. Bara en minoritet av städerna, men 
en viktig sådan, spelade en betydelsefull roll som delar av en statligt organiserad och 
styrd uppbördsekonomi. Det är denna avgränsade grupp av städer med viktiga upp- 
bördsinstitutioner, som kan antas ha påverkat urbaniseringsförloppet på ett mera 
övergripande plan.85

Uppbördsstäder, definierade som biskopsstäder, garnisonsstäder och/eller centra 
för civila resp. judiciella administrationer är en stadskategori vars öden på många sätt 
var nära sammanlänkade med den tidigmoderna statens, men centralmaktens intres
sen sträckte sig inte bara till denna typ av städer. Genom den ekonomiska politiken 
påverkade staten relationerna mellan städerna inbördes och mellan städer och lands
bygd. Genom administrativa dekret, lagstiftning, lagtillämpning, och inte minst 
genom direkta investeringar, skapade den och omformade de inre fysiska och sociala 
strukturerna i städerna. Stadsplaner var ofta ett viktigt instrument för statens strävan 
att skapa rationellt fungerande, säkra och sköna städer. Ståndssamhällets privilegie
system kunde utnyttjas för att föra in olika yrkesgrupper i fållor, och definiera deras 
status, ekonomiska verksamheter och välstånd. Centralmaktens representanter, de 
civila och militära kronotjänarna, var en av de viktigaste av städernas mer eller mindre 
korporativa grupperingar.

Utvecklingen på 1500- och 1600-talen innebar i viss mån en återgång till en mer 
direkt koppling mellan urbaniseringen och nationalstatens politiskt/terri todella 
organisation. Enligt Hans Andersson hade senmedeltiden präglats av en tendens till 
upplösning av sambandet mellan den politiska maktens geografi och det urbana nät
verket. Från 1300-talet kunde han konstatera en uppluckring av bindningen borg- 
stad-fögderi. Fögderindelningen fick inte längre samma direkta anknytning till 
uppkomsten av nya städer. De senmedeltida städerna blev framför allt redskap för 
ekonomisk kontroll och reglering. Flertalet av dem fick aldrig rollen som centra för 
fögderier. Vissa äldre stadslokaliserade borganläggningar förlorade samtidigt sin 
betydelse och ersattes av nya borgar utan direkt anslutning till städer.86

Under äldre vasatid framträdde på nytt ett närmare samband mellan urbanise
ringen och en utvecklad krono-/fursteförvaltning. Vasasönernas furstendömen var av 
sådana dimensioner att deras finansiella och administrativa organisation fick direkta 
effekter på städerna. Kalmar är ett spektakulärt exempel. Under hertig Eriks korta 
vistelse i staden, innan han 1560 övertog kronan och kungavärdigheten efter fadern 
Gustav Vasa, skapades en tillfällig men intensiv tillväxtboom. Den unge renässans
furstens exklusiva hovhållning förde skaror av furstetjänare till staden. Befolknings- 
tillskottet var av den dimensionen att det i ett slag kan ha ökat befolkningen med 
åtminstone femtio procent. Slottspersonalen mer än fördubblades.87

Liknande effekter har iakttagits i hertig Karls furstendöme under 1570- och 80- 
talen. Nyköping utvecklades här till något av en huvudstad i hertigdömet, med en 
koncentration av furstetjänare, furstliga ”industri”anläggningar och furstlig handel. 
Betydande delar av hertigdömets resurser sammanfördes i Nyköping för att där säljas



eller exporteras. Stadens utsatta tillstånd efter nordiska sjuårskrigets excesser vände 
till en högkonjunktur som av allt att döma höll i sig en bit in i 1600-talets senare 
del. Perioden 1568—1665 har i äldre forskning kallats ”Nyköpings andra storhets
tid”. Bevarade kamerala handlingar tyder på en befolkningstillväxt från sannolikt 
omkring 1300 invånare under 1570-talet till nära 3000 på 1650-talet.88

Klara samband mellan politiska och förvaltningsmässiga funktioner och stadstill- 
växt kan konstateras även i andra av äldre vasatidens städer. Generellt sett återfanns 
slottsstäderna i kategorin stora eller medelstora städer. I städer som Örebro, Västerås, 
Uppsala, Vadstena, m.fl. utgjorde slottsbesättningarna viktiga inslag i stadsbefolk
ningen. Kronotjänarna svarade inte sällan för 30—40 % av stadshushållen.89

Det organisatoriska statsbygge, som sköt fart under stormaktstidens expansions- 
skede på 1600-talet, inlemmade nya städer i den politiska maktens intressesfär. Flera 
av dem blev centra i stormaktstidens nya länsorganisation. Andra fick betydelsefulla 
funktioner som militära, judiciella eller ecklesiastika centra. Dessa städer blev noder 
i territorialstatens maktutövning. De kom att härbärgera större eller mindre kon
tingenter av statstjänare på olika nivåer. De blev härigenom också viktiga centra för 
kronans uppbörd och investeringar. De kom att ingå i ett omfattande uppbördseko- 
nomiskt system, som till sina konsekvenser innebar en storskalig överföring av eko
nomiska resurser från den agrara sektorn till den urbana.

Statens expansion fick en växlande och starkt selektiv effekt på städernas demo
grafiska utveckling. Även om vissa fakta, som exempelvis militära investeringar i 
några städer, är tämligen uppenbara, så framstår ändå statsexpansionen som en svår
åtkomlig urbaniseringsfaktor. Dels är det svårt att klart skilja statsfunktioner från 
privata verksamheter under ett skede när inte ens enskilda makthavare höll dis
tinktionen helt klar för sig. Som representanter för staten var aristokratins främsta 
toppar starkt invävda i en diffus offentlig/privat ekonomisk sfär. Aristokratins elit 
levde av och på sina maktpositioner i staten. Den såg statsfunktionerna som ett 
ståndsprivilegium. Dels låter sig de ofta utifrån inhämtade kapitalistiska aktörerna, 
med sina väldiga ekonomiska resurser, sina kontaktnät och kompetenser inte själv
klart avdelas från statens intressen. Sanningen är den rakt motsatta. Män som Louis 
de Geer, Jakob Dankwardt, bröderna Momma m.fl. blev, av tvång eller frivillighet, 
djupt involverade i den svenska stormaktens resursmobilisering, både för militära 
och civila ändamål. Deras ekonomiska intressen skapade bara ett ytterligare förstärkt 
och ömsesidigt beroendeförhållande mellan den privaträttsliga och den offentlig
rättsliga sfären.90

Städerna och den hierarkiska staten
Stormaktstidens politiska, judiciella och administrativa reformer stärkte ytterligare 
sambandet mellan det urbana nätverket och statens territoriella organisation. Sam
tidigt skapade nya historiska betingelser och en tilltagande samhällelig speciali
sering en motsvarande specialisering av de statliga funktionerna. Det omedelbara 
sambandet mellan militära och civiladministrativa funktioner löstes upp, och kom
petensbestämda hierarkier byggdes upp för olika typer av civila och militära upp
gifter.



Civila städer
Schematiskt kan man tala om tre civila hierarkiska strukturer; en administrativ, en 
ecklesiastik och en judiciell. Länsförvaltning, stiftsorgan och hovrätter bildade mellan
nivåer i tre statliga hierarkier, som samtidigt utgjorde ett slags embryonala, byrå
kratiska system. De drog samman och omsatte statliga resurser. De städer som här
bärgerade en länsförvaltning, en domkyrka eller en hovrätt fick resurstillskott som 
inte bara närde den lokala statsbyråkratin. Detta gav också ekonomiska multiplikator- 
effekter i den borgerliga ekonomin.

Den civiladministrativa hierarkin hade sin bas i socken- stads- och häradsförvalt- 
ningar och en riksomfattande topp i kung, råd och ständer. Det nya på 1600-talet 
var att en "mesonivå” skapades mellan lokalsamhällets socken-, härads- och stadsför
valtningar och den nationella förvaltningen.91 Riksförvaltningen hade redan under 
århundradets andra kvartal fått sitt säte i Stockholm. Denna centralisering av förvalt
ningsresurser och politisk kontroll fick nu en regional bas. På 1630-talet reformerades 
den civila administrationen, när en rikstäckande länsadministration organiserades. 
Ett tjugotal län under överhuvud av en landshövding fick till uppgift att bevaka kro
nans regionala intressen och att stimulera ekonomisk utveckling i länen.92 Länsförvalt
ningen centraliserades till vissa residensstäder. Som regel lokaliserades de regionala 
förvaltningarna till länens viktigaste städer. När denna territoriella organisation sta
biliserats hade ett tjugofemtal städer fått funktionen som regionala administrativa 
centra.

Fördelningen av länscentra var inte helt stabil under 1600- och 1700-talen. Läns- 
systemet omorganiserades bland annat som en följd av donationspolitiken och gräns
förändringarna på 1600-talet. I vissa fall blev en stads roll som länscentrum tämligen 
kortvarig. Det är främst i de permanenta länsstäderna som vi bör kunna se effekter på 
stadstillväxten. Ofta innebar inflyttningen av en landshövding inget direkt kontinui- 
tetsbrott. Ståthållaren över Gästrikland hade således residerat i Gävle sedan sekel
skiftet 1600, innan landshövdingarna flyttade in i det vid den tiden förfallna slottet 
ett halvsekel senare.9j Kalmar slott hade varit säte för fögderi- och länsförvaltning 
sedan medeltiden. Detsamma gällde städer som Viborg, Åbo, Västerås, Örebro m.fl. 
I sådana fall medförde länsförvaltningen kanske ingen omedelbar urbaniseringseffekt 
i form av nya funktioner, inflyttning och resurscentralisering. Resultatet blev tydli
gare när länsförvaltningen byggdes upp från grunden i mindre och mer perifera stä
der som Härnösand, Uleåborg och Vasa.9-1

Under 1600-talet skapades också, särskilt i ”yttre” riksområden som Finland, 
Norrland, Västsverige och Skåne, guvernement och generalguvernement, som terri
toriella enheter på en nivå mellan länsförvaltningarna och riksnivån. Guvernörerna 
hade både militära och civiladministrativa uppgifter, men deras roller och förvalt
ningsområden var förhållandevis instabila. De territoriella gränserna förskjöts ofta 
och guvernörerna blev sällan långvariga på sina poster. I enstaka fall var guvernörs- 
utnämningarna rent nominella. Den utsedde guvernören befann sig sällan eller aldrig 
inom sitt förvaltningområde. Instabiliteten i guvernementsorganisationen måste gi
vetvis ha reducerat eventuella långsiktiga urbaniseringseffekter av denna förvaltnings
struktur.95



Statsmaktens organisering under stormaktstiden utsträckte sig också till de rätts
liga och ecklesiastika områdena. Omorganiseringar av utbildnings- och rättsväsende 
innebar att vissa städer kunde lägga hovrätter (Jönköping, Stockholm, Åbo) och uni
versitet (Lund, Uppsala,96 Åbo) till sina övriga urbana funktioner. Även dessa insti
tutioner tillförde städerna ett befolkningstillskott och en resurskoncentration. Det
samma gällde periodens kyrkliga organisation, vilken under 1600-talet upplevde en 
renässans efter reformationstidens svårigheter. Den ecklesiastika hierarkin, med sin 
nära koppling mellan religionsutövning och utbildningsväsende, hade redan tidigare 
sin regionala tyngdpunkt i stiltsstäderna. Antalet stift ökade under den tidigmoderna 
tiden och kyrkan återvann mycket av det inflytande som gått förlorat den första 
tiden efter reformationen. Den nya lutheranska kyrkan saknade medeltidskyrkans 
autonomi och självständiga maktposition, men den världsliga makten på 1600- och 
1700-talen utvecklade ett behov av en kyrklig hierarki som instrument för dess ideo
logiska hegemoni. Kyrkans roll som statens förlängda arm var klart uttalad, och en 
av de viktigaste förutsättningarna för dess under stormaktstiden allt starkare makt
ställning.9 Den ecklesiastika hierarkin med biskopar, domkapitel och universitet i 
toppen och det lokala prästerskapet och trivialskolorna vid pyramidens fot expande
rade något under 1600-talet. Men ecklesistikstäderna förblev relativt få till antalet. 
Under frihetstiden fanns 14 stiftsstäder i riket. Tre av dem (Lund, Uppsala och Åbo) 
var samtidigt universitetsstäder.

Militärstäder
Stormaktstidens militära hierarkier existerade under andra betingelser än de civil
administrativa, men deras betydelse för urbaniseringsprocessen var sannolikt lika 
genomgripande. Gunnar Artéus har konstaterat att militärorganisationens betydelse 
för enskilda städer är förhållandevis väl dokumenterad i tidigare forskning, medan vi 
är sämre informerade om det mer generella sambandet mellan den militära organi
sationens expansion och urbaniseringsprocessen. Han menar att krigsmakten fungera
de som urbaniseringsfaktor ”på framför allt två sätt: dels genom att bygderegementen 
har omlokaliserats till stadsmiljö eller att nybildade (och delvis landsbygdrekryterade) 
enheter förlagts till tätorter, dels genom att garnisonerade enheter har på landsbyg
den rekryterat manskap som varaktigt bosatt sig på garnisonsorten.”98 Artéus under
stryker kraftigt garnisonsstädernas roll i urbaniseringsprocessen. Bristen på befintlig 
forskning gör visserligen alla uppskattningar hypotetiska, men att ”migrationen av 
soldatrekryter från rural till urban miljö under de värvade garnisonsförbandens 
epok” varit mycket omfattande är högst sannolikt. Denna migrationsrörelse fick vis
serligen sin största absoluta omfattning efter undersökningsperiodens slut, men 
redan under det tidigmoderna skedet innebar militära garnisoner en inte obetydlig 
stimulans för den lokala urbaniseringsprocessen i det städer som blev berörda.99

Städerna spelade redan tidigt en viktig militär roll. Under medeltiden var garniso
nerna förlagda i borganläggningar, som ofta låg i nära anslutning till någon stad.100 
Men flera starka försvarsborgar låg på landsbygden utan direkt anknytning till stä
der. Under senmedeltiden rådde t.o.m. som nämnts en tendens till upplösning av 
sambandet borg-stad. Redan under sturetiden hade emellertid artilleriets utveckling



gjort de mindre borgarna obsoleta som försvarsverk. Åtskilliga av dem lades ned och 
försvarsfunktionerna koncentrerades till ett färre antal större och starkare fasta an
läggningar. Stadsbebyggelserna var normalt inte befästa. Såvitt man vet var bara ett 
fåtal städer (Stockholm, Kalmar, Viborg, Nya Lödöse, Visby) omgivna av ordentliga 
ringmurar.101 På 1 500-talet, under äldre vasatid, byggdes flera av de medeltida bor
ganläggningarna ut till ståtliga renässansslott (Kalmar, Jönköping, Örebro), och i 
vissa städer förvandlades enkla kungsgårdar till slott (Vadstena, Uppsala). Slotts- 
städerna blev den viktigaste typen av uppbördsstäder. I slottsstäder som Kalmar och 
Stockholm utgjorde ”kronans tjänare” en betydande del av stadsbefolkningen. 
Ibland var andelen kronohushåll så stor som 30—50 % av det totala hushållsan- 
talet.102

Medeltidens borgstäder och äldre vasatidens slottsstäder fungerade som militära 
samlingsplatser och administrativa centra i kronans borgfögderier respektive slotts- 
län. Fögderiet/länet kan närmast karakteriseras som ett underhållsområde för kro
nans knektar och regionala förvaltning, men också som ett uppbördsdistrikt i rikets 
finansförvaltning. Ofta lokaliserades kronomagasin (varuhus, proviant) till denna typ 
av uppbördsstäder. Separationen mellan militära och civila funktioner hade ännu inte 
blivit systematiskt genomförd. Före de politiska och administrativa reformerna på 
1600-talet var denna uppdelning inte lika tydlig som den skulle bli. Slottens/bor
garnas befälhavare, ståthållarna och borgfogdarna, fungerade ofta som både militära 
och civila ledare.1(b Men under stormaktstiden anlades en ny typ av garnisonsorter. 
Den teknologiska moderniseringen av krigföringen, framför allt artilleriets nya roll, 
hade gjort den äldre typen av borganläggningar otidsenliga. I stället övergick man 
till att befästa städerna med kraftiga jordvallar och andra försvarsverk. Den ”tidig
moderna fästningsstaden”, med garnisonen inkvarterad hos borgerskapet, skapades. 
Efter reorganiseringen av det militära systemet på 1600-talet började således garni
sonsstaden uppträda som en signifikant undergrupp bland svenska städer. Deras antal 
var inte allt för imponerande. Fredsåret 1674 fanns 17 garnisonsstäder i egentliga 
Sverige. Dessa var framför allt koncentrerade till södra och mellersta Sverige. Ingen 
garnisonsstad förlädes norr om Vaxholm. Nära hundratjugoår senare, 1793, hade 
antalet i den svenska riksdelen minskat till 14. I den finska riksdelen fanns bara ett 
fåtal. Under 1700-talet rörde det sig om 3—4 städer, huvudsakligen lokaliserade till 
södra och östra Finland.1<M Men några av 1600- och 1700-talens militärstäder ut
vecklades till viktiga sekundära centra i tidens urbana hierarki. Städer som örlogssta- 
den Karlskrona och 1700-talets garnisonsstad Helsingfors dominerades helt av sina 
stora försvarsanläggningar och garnisoner. Deras spektakulära tillväxt under 1700- 
talet hade sin grund i kronans stora militära investeringar.1<b Viktiga militära inslag 
fanns också i städer som Kalmar, Kristianstad, Malmö, Halmstad, Göteborg m.fl. 
När Sverige förlorade först Viborg och senare Fredrikshamn, flyttades de militära 
funktionerna successivt västerut mot Lovisa och Helsingfors. Detta innebar samtidigt 
en motsvarande flyttning av urbana resurser. Fredrikshamn växte snabbt under fri
hetstidens första del. Efter förlusten av staden till Ryssland överfördes motsvarande 
tillväxtprocess till Lovisa och så småningom Helsingfors. Tydligare än så kan knappast 
konsekvenserna av statens militära engagemang exemplifieras.



Den militära hierarkin blev av nödvändighet en betydelsefull ekonomisk och poli
tisk faktor i stormaktstidens svenska rike. Men även under den mer tillbakapressade 
frihetstiden spelade militären en viktig samhällelig roll. Garnisonerna kunde utgöra 
betydande andelar av stadsbefolkningen och genom sin närvaro prägla livet i städer
na. I extrema fall kunde garnisonen med dess hushållsmedlemmar uppgå till hälften 
av den totala stadsbefolkningen. Normalare tycks emellertid ha varit andelar på 10 
till 20 %. I de ganska få finska garnisonsstäderna på 1700-talet utgjorde garnisons
befolkningen som regel mer än 20 % av den civila befolkningen. Fritzells statistik 
från 1770-talet redovisar en andel på 12,5 % soldater och båtsmän av totala antalet 
vuxna män i 68 svenska städer.106

Uppbördsstädernas storlek och tillväxt
Att den tidigmoderna staten fick påtagliga urbaniseringseffekter är väl känt i tidigare 
forskning. Stockholms väg mot rollen som rikshuvudstad är bara en indikation på den 
nya och starkare centralmaktens betydelse. Det är lätt att peka på andra exempel som 
1700-talets ”militärstäder" Karlskrona, Kristianstad och Helsingfors. Dessa exempel 
på urbaniseringseffekter av en kraftigt utbyggd uppbörd sekonom i illustrerar poäng
en i problemet, men de ger inte information om statscentraliseringens djupare kvantita
tiva och strukturella dimensioner. Intressanta och, som Artéus påpekat, delvis obe
lysta frågor i sammanhanget är sambandet mellan urbaniseringens övergripande 
kronologi och städernas uppbördsekonomiska funktioner. Ett annat viktigt problem
komplex angriper växelspelet mellan marknadsstyrda och uppbördsekonomiska 
urbaniseringsmonster.

Hur såg uppbördsstädernas utveckling ut? Kan man urskilja perioder då denna 
stadskategori förefaller ha haft en ledande roll i urbaniseringsprocessen? Hur kon
trasterade eller samvarierade de uppbördsprofilerade städerna med exportprofilerade 
städer? Uppbördsstädernas utveckling sammanfattas i tabell 16:3 samt diagrammen 
16:5 och 16:6. Även här har vi problemet med att skilja ”rena” uppbördsstäder från 
städer som kombinerade export- och uppbördsfunktioner. Totalt sett ökade antalet 
”rena” uppbördsstäder från 8 till 14. Men det totala antalet städer med uppbörds
funktioner var dubbelt så högt. Jag har uppskattat antalet till 25 städer. Det vikti
gaste tillskottet av städer med uppbördsfunktioner kom under 1600-talet då några 
av de nygrundade städerna från början utrustades med garnisoner eller blev residens
städer för landshövdingar. Till den senare gruppen hörde exempelvis Karlskrona, 
Umeå, Falun och efter en tid även Vänersborg. Vaxholm tillkom på 1650-talet som 
en ren garnisonsstad vid inloppet till rikets huvudstad. Karlskrona blev snart en av 
rikets största städer, men även nygrundningar som Karlshamn, Tavastehus, Väners
borg och på 1700-talet Lovisa var från ett tidigt stadium expansiva garnisonsstäder.

Som grupp var de ”rena” uppbördsstäderna genomsnittligt större än referensgrup
pens städer men inte påtagligt mycket större, särskilt inte under den tidigmoderna 
periodens början och i dess slut. På 1570-talet samlar sig de ”rena” uppbördsstäder
nas genomsnittliga storlek runt 500—650 invånare, men hälften av städerna låg då 
inom intervallet ca 400 till 700 invånare, och storleksindex avviker måttligt från 
referensgruppens. Men tillväxten var stark inom denna stadskategori på 1600-talet.



TABELL 16:3
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I "RENA" UPPBÖRDSSTÄDER (U-städer), 15701 1810t
a) A gg regerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd Index (medeltidsstäder = 1,0)
Ar AS KM KM ökn Ökn.o/r År y<> mv mdn Qn KQö» Kmv) I(mdn) IlQn)
I57()t 8 5204 1570t 726 650 476 380 0,89 0,99 1.14 1.42
I610t 10 7905 2702 52 161 Ot 1020 791 758 392 0,99 0,99 1.128 1.27
1650t 13 14541 6636 84 1650t 1521 11 19 742 480 1.17 1.14 1.13 1.31

1690t 14 20264 5723 39 1690t 1608 1447 974 637 1.07 1.15 1.20 1.37

1730t 14 22842 2578 13 I730t 1781 1632 1134 593 1,15 1.23 1.36 1.13

1770t 14 27200 4358 19 1770t 2316 1943 1564 893 0,94 0.98 1.19 1.35

1810t 14 33493 6293 23 18101 3314 2392 2080 1214 1.07 0.99 1.47 1.53

Individuell stadstillväxt, Index (aktuell stadstyp minus
Källor, datakvalité, förkortningar: c) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)
Se tabell 16:1. Period AS Qö mv mdn Qn I<Oö> I(mv) I( mdn) KQn)

15701-16 lOt 7 1,83 1,06 0.90 0,40 0,70 0.47 0,40 0,39
16101 1650t 9 1,30 0.71 0.60 0.40 0.42 0.38 0.10 0,60
1650t-1690t 12 1.23 0.70 0.55 0.30 0.23 0,12 0,05 0.20
1690t-1730t 14 0.75 0.51 0.35 0,03 0.15 0.26 0.15 0.23

1730t-1770t 14 1.00 0.72 0.80 0,43 -0.30 -0,17 0,00 -0.08

1770t-1810t 14 0.88 0.72 0.65 0.43 0.18 0.33 0.25 0.43

I aggregerade tal ökade folkmängden från ca 5.000 på 1570-talet till 20.000 på 
1690-talet. När ökningen var starkast, under 1600-talets förra del, nåddes den i 
sammanhanget höga siffran 84%, vilket då motsvarade en ökning av stadsbefolk
ningen under en fyrtioårsperiod på ca 6.600 invånare. Ökningen var fortsatt hög, om 
än något lägre, även under 1600-talets senare del. Först under 1700-talet visar de 
”rena” uppbördsstäderna en svagare utveckling. Procentvärdena föll då till ca 20, 
med en bottennotering på 13 % under de urbana krisdecennierna vid seklets början. 
Trots den lägre relativa ökningen handlade det dock fortfarande om absoluta tal på 
4—6000 invånare under större delen av 1700-talet. Vid undersökningsperiodens slut 
på 1810-talet var uppbördsstäderna betydligt större än under 1500-talet. Expansio
nen var markant i absoluta tal. Kvartilintervallet sträckte sig då från ca 1.200 till 
3.300 invånare och medianstaden hade ökat från 1570-talets knappa 500 till 1810- 
talets dryga 2.000 invånare. Det aritmetiska medelvärdet låg vid 1800-talets början 
på ca 2.400 invånare, vilket motsvarade mer än en tredubbling från 1570-talet.

Uppbördsstädernas starka utveckling under 1600-talet innebar att storleks- och 
tillväxtindex låg klart över referensgruppens under 1600-talet. Under 1700-talet 
minskade skillnaderna, för att vid 1700-talets mitt leda till en tydlig tillväxtsvacka 
i förhållande till referensgruppen. Det är notervärt att uppbördsstäderna här uppvisar 
en utvecklingsbild som är rakt motsatt exportstädernas.

Diagrammen 16:5 och 16:6 bekräftar utvecklingsförloppet i tabell 16:3· De 
”rena” uppbördsstäderna har växande storleksindex fram till 1730-talet, och tillväxt
indikatorerna ligger klart över referensgruppens under samma tid. Indexen antyder 
att en förändring kan ha inträffat efter 1600-talets mitt då tillväxtindex blir lägre och 
storleksindex ökar svagare, men det rör sig trots detta om en expansiv trend. De



Diagram 16:5 - Storleksindex för uppbördsstäder, 1570- till 1810-tal

—M—Medelvärde. EU-städer 
Medelvärde, U-städer 

■■■■■#««■ Medelvärde, U-städer totalt

U = "rena" uppbördsstäder 
U-xiiider totalt =samtli»a siiider med 
uppbördsprotil 
EU = städer med export- och 
uppbördsprohl_____________________

Källa: se Appendix
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Diagram 16:6 - Tillväxtindex för uppbördsstäder, 1610- till 1810-tal
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Källa: se Appendix
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”rena” uppbördsstäderna hade en klart fallande tendens under 1700-talet. Från 1770- 
talet stannade deras storleksindex ganska nära 1,0, dvs i paritet med referensgruppen.

Tittar man på det totala antalet uppbördsstäder framträder vissa nyanser i bilden, 
dock utan att den egentligen förändras till sina grundtendenser. De kombinerade 
export- och uppbördsstäderna hade en svagare utveckling mot 1500-talets slut och, 
som redan påvisats, en något gynnsammare utveckling vid 1700-talets mitt än de 
"rena” uppbördsstäderna. I övrigt är det förhållandevis samstämmiga trender som 
visas, med ett jämförelsevis starkt 1600-tal och ett svagare 1700-tal.

Den hierarkiska staten och städernas lokalisering

De civil-judiciella och ecklesiastika hierarkierna var avsedda att så fullständigt som 
möjligt täcka en centraliserad territoriell organisation av det politiska rummet. 
Detta innebar att de civila uppbördsfunktionernas geografiska fördelning i huvudsak 
styrdes av kronans kontrollbehov och fiskala intressen. Förvaltningarnas fokuserings
punkter måste ligga nära de befolkningar som skulle kontrolleras och betjänas. Av
ståndet i tid och rum mellan förvaltningscentrum och undersåtar borde vara så kort 
som möjligt. Civilfunktionernas fördelning i landskapet anslöt därför till total
befolkningens geografiska utbredning. Tätbefolkade områden i de södra, västra och 
central-östra delarna av den svenska riksdelen, samt södra Finland hade kortare 
avstånd mellan civila uppbördsfunktioner än de glesbefolkade ytterregionerna i norr. 
Lokaliseringen av de civila uppbördsfunktionerna styrdes i stor utsträckning av cen- 
tralitetsfaktorn.

På grund av centrali tetsfaktorns centrala roll uppvisar de civila städerna en geo
grafisk bild som kontrasterar markant mot städer med militära specialfunktionerna. 
I karta 16:3 redovisas 1690-talets militärstäder separat, för att illustrera denna tydli
ga kontrast i lokaliseringsmonster.10” Centralitetsfaktorn spelade som synes mycket 
liten roll. Strategiskt känsliga och utsatta områden hade prioriterats, och dessa fanns 
i omstridda regioner i periferin och viss mån i rikets hjärta i eller nära huvudstaden. 
Militärstäderna var framför allt orienterade mot Sveriges fientliga grannar. Under 
1600-talets senare del fanns dessa fortfarande i Danmark eller på andra sidan Öster
sjön. Därför koncentrerades militära resurser till rikets södra och västra delar. Under 
1700-talet framstår Ryssland i öster som det stora hotet, och den huvudsakliga 
motiveringen för storskaliga kronoinvesteringar i den militära sektorn.108

Export och uppbörd som urbaniseringsfaktorer

Frågan kvarstår hur uppbördsstäderna utvecklades i förhållande till marknadsprofi- 
lerade städer. Växelspelet mellan marknads- och uppbördsekonomiska faktorer var 
komplicerat och innebar inte att det ena systemet alltid motverkade det andra. 
Tvärtom kan man finna många exempel på ömsesidighet och samverkan. Denna täta 
anknytning mellan export och uppbördsfunktioner var ett utslag av det nära förhål-



Karta 16:3 Städer med uppbördsfunktioner ca 1610, 1690 och/eller 1770

Civiladministrativa funktioner

Ecklesiastika funktioner

Militära funktioner

Kombination av tvä funktionel

LJ Kombination av två funktioner

Π Kombination av två funktioner
O Kombination av tre Tioner

antal städer

källa: se tabellbilaga.
Kortvariga städer och städer nedlagda före 1650 ej redovisade.

Ο Δ ■ stadstyp 
Anm. Inkl. städer med kombination av funktioner



lande som rådde mellan dessa båda ekonomiska sektorer. Kronans och de stora eko
nomiska aktörernas inbördes beroende är ett av svensk ekonomisk historias ledmo
tiv vad stormaktstiden beträffar. Vissa distinkta skillnader tyder emellertid på att de 
båda ekonomiska systemen har haft olika tyngd som urbaniseringsfaktorer under 
olika skeden.

Det är förvisso en svår sak att säkert belägga skillnader i utveckling mellan upp
börds- och exportstäder. Som redan framhållits kombinerade flertalet av flerfunk- 
tionsstäderna uppbördsfunktioner med exportfunktioner. Ett försök görs emellertid 
i nedanstående tabell och diagram. Tabell 16:4 redovisar det toppskikt av flerfunk- 
tionsstäder som kombinerade uppbörds- och exportfunktioner. Att det hör rör sig om 
städer i den övre stadshierarkin är uppenbart. Genomsnittsstorleken ligger redan på 
1500-talet i storleksordningen 1300—1400 invånare (median och medelvärde) och 
den växer mätt med det aritmetiska medelvärdet till 5.700 vid 1800-talets början. 
Medianen har då avancerat till nära 4.100. Båda värdena är höga, två till tre gånger 
så höga som referensgruppens städer. Trots att antalet i gruppen växer måttligt ökar 
den aggregerade folkmängden påtagligt. Under 1600-talets senare del och vid 1700- 
talets mitt handlar det om relativa ökningstal nära 60 %. Det är påtagligt hur grup
pens tillväxt är koncentrerad till 1600-talet och 1700-talets mitt. Tillväxtindex avvi
ker tydligt positivt från referensgruppen under fyrtioårsperioderna 1610—1650-tal 
och 1730—1770-tal. Den höga aggregerade tillväxten under 1600-talets senare del sak
nar motsvarighet i tillväxtindex, men kan förklaras av en starkare folkmängdsökning 
i gruppens större städer. Det är en slutsats som stöds av förändringarna i storleksindex 
mellan 1650- och 1690-talen. Median- och nedre kvartilindex sjunker samtidigt som 
medelvärdes- och övre kvartilindex ökar. Tabellen tyder således på att kombinationen 
av uppbörds- och exportfunktioner var starkt dynamisk under större delen av 1600- 
talet och under 1700-talets mitt. Resultaten kan i stort sett anses bekräfta de tidigare 
iakttagelserna av de "rena” export- och uppbördsstädernas utveckling. På 1600-talet 
spelade sannolikt uppbördsfunktionerna en något viktigare roll, medan 1700-tals- 
expansionen kan föras tillbaka på en dynamisk exportsektor.

För att tydligare kontrastera skillnaden mellan dessa båda grundläggande ekono
miska sektorer kommer jag här att göra liknande indexmätningar som tidigare i 
kapitlet, med den skillnaden att jag här inte använder en referensgrupp av städer utan 
i stället gör en direkt komparation av export- och uppbördsstäderna. Utöver denna 
longitudinella indexmätning kommer jag dessutom att ge en något mer detaljerad 
redovisning av tyngdpunkter och spridningsmönster hos stadsgruppernas tillväxttal. 
Denna andra mätteknik kan beskrivas som en trendlinjemätning, som går ut på att 
jämföra olika stadskategoriers tillväxtmönster vid en och samma tidpunkt. Resultaten 
redovisas i diagramform, där tillväxttalen ordnas hierarkiskt och central- och sprid
ningsvärden bundits samman med hjälp av en s.k. ”polynom" trendlinje, dvs en 
trendlinje som inte är linjär utan tar hänsyn till mätkurvans böjningsmönster. Denna 
typ av diagram kan utgöra en kollationering, och i viss mån mer detaljerad redovis
ning, av tillväxtmönstret under olika mätperioder. Utvecklingstendenser kan fast
ställas genom jämförelser mellan diagrammen. Sammantaget bör dessa båda redovis- 
ningstekniker ge möjligheter att se urbaniseringstendenser som kan kopplas till



TABELL 16:4
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I KXPOKT OCH UPPBÖRDSSTÄDER (EU-städer). 1570t-1810t
a) Aggregerad stadsfolkmängd h) Individuell stadsfolkmängd Index (medeltidsstäder = 1,0)
Ar AS FM FM iikn Ökn.% Ar 06 mv mdn Qn 1( 06) I(mv) Kmdn) l(0n)
15701 10 14006 15701 /562 1401 1282 752 1.90 2.12 3.073 2, SJ

161 Ot 10 14162 /56 / 161 Ot 1564 1416 1406 779 1.51 1.77 2.092 2.53

16501 10 19262 51 (K) 36 16501 2587 1926 2009 851 1,98 1.96 3.07 2.33

16901 12 31442 12181 64 1690t 3518 2620 2223 975 2.34 2.09 2.74 2.10
17501 12 35604 4162 13 1730t 3412 2967 1999 1391 2.21 2.24 2.39 2.65

17701 12 56266 20662 58 1770t 5872 4689 3905 2.347 2.38 2.37 2.96 3.54

ISlOt 12 68655 12389 22 1810t 76.32 5721 4082 2617 2.47 2.36 2.89 3.29

Individuell stadstillväxt. Index (aktuell stadstyp minus

Källor, datakvalité, förkortningar: c) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)

Se tabell 16:1. Period AS Oö mv mdn Qn KO«) I(mv) I(mdn) I(0n)
1570t-1610t 8 0.35 0.34 0.13 0.03 -0.78 -0.25 -0.38 0.02
1610t-1650t 10 1.75 1.07 0.95 0.35 0.87 0.74 0.45 0.55
16501-16901 1 1 0.95 0.57 0,50 0,05 -0.05 -0.01 0.00 -0.05
16901-1730t 13 0.80 0.27 0.10 -0.40 0.20 0.02 -0.10 -0.20
1730t-1770t 13 1,50 1,10 1,10 0.60 0,20 0.21 0,30 0.10

1770t-1810t 13 0.80 0.39 0,50 0,10 0,10 0.00 0.10 0.10

städernas utvidgade funktioner. Genom att utnyttja denna typ av mättekniker hop
pas jag fånga in variationer i stadstillväxt mellan olika faser i den tidigmoderna urba- 
niseringscykeln. Det behöver inte särskilt understrykas att denna typ av statistiska 
manipulationer inte ger några odiskutabla ”hårda” fakta. Vi måste nöja oss med 
hypoteser. Men med den reservationen kan resultaten i det här kapitlet tillåta vissa 
analyser och tolkningar i linje med de teoretiska utgångspunkterna ovan.

Trendlinjediagrammen för de olika delperioderna mellan 1610- och 1810- 
talen109 redovisas i följande diagramsvit. (Diagram 16:7a—e)

Ett svep med blicken över de olika deldiagrammen ger intryck av stor spridning i 
tillväxtindikationer, men också av spridningsmönster vars tyngdpunkter är förhål
landevis parallella mellan de olika stadsgrupperna. Det är vanskligt att tolka in stora 
kontraster mellan export- och uppbördsstäderna på denna allmänna nivå. Snarare 
framträder en bild av samvariation. Går man in mer i detalj växer emellertid fram 
vissa kontraster, som tyder på någon skillnad i tillväxtvillkor. Således har uppbörds
städerna nästan genomgående en svag tendens till högre tillväxt än exportstäderna. 
Diagrammen antyder också, med undantag för 1600-talets förra del, tendensen ju 
större dominans av uppbördsfunktioner dess högre tillväxt. De rena uppbördsstäder
na visar genomsnittligt högre värden än kombinerade uppbörds/exportstäder, som i 
sin tur normalt hade högre tillväxt än de rena exportstäderna. Det är dock motiverat 
att understryka tendensernas svaghet. Att man trots allt kan tala om tendenser moti
veras av deras återkomst från period till period. Den enda perioden med ett klart av
vikande mönster är frihetstiden, 1730—1770-talet. Då är mönstret omkastat. Export
städernas tillväxt är högre än uppbördsstädernas.



Diagram 16:7a - Export - och uppbördsstädernas tillväxt 1610-1650-
tal

♦ E-städer 1610t-1650t 

a EU-städer 1610t-1650t
::::::: ::: : " -: -.....  li-: ::-I»      I:

U-städer 1610t-1650t

--------- Kvartil 1

-*—-Medel

-<......Median

-t—Kvartil 3

------- Poly (Kvartil 3) f Rl

--------Poly. (Kvartil 1)

Poly. (Medel)

............Poly. (Median)
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Diagram 16:7b - Export - och uppbördsstädernas tillväxt 1650-1690-
tal
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Diagram 16:7c - Export- och uppbördsstädernas tillväxt 1690-1730-tal

ά 1.5

-0,5 0 ♦ ......... — 10

♦ E-städer 1690t-1730t

m EU-städer 1690t-1730t
U-städer 1690t-1730t
Kvartil 1

X Medel
• Median
+ Kvartil 3

“Poly. (Median)
-Poly. (Kvartil 3)

Poly. (Medel)
-Poly. (Kvartil 1)

Diagram 16:7d - Export - och uppbördsstädernas tillväxt 1730-1770-tal

♦ E-stader 1730t-1770t
Η····ΙliiiilliliÉIÄ

» EU-städer 1730t-1770t:

U-städer 1730t-17701

------- Kvartil 1

-X—Medel

-·----- Median

-+— Kvart,I 3 

——Poly. (Median)

• - - - - - Poly. (Kvartil 3)
m&M ill 11
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Diagram 16:7e - Export - och uppbördsstädernas tillväxt 1770-1810-
tal

♦ E-städer 1770t-1810t 

« EU-städer 1770t-1810t 

U-städer 1770t-1810t

--------- Medel

-----Median

-·-----Kvartil 1

----- - Poly. (Kvartil 3) 

Poly (Medel)

.........Poly. (Median)

- - - - Poly. (Kvartil 1)

Jämförs dessa resultat med de som framträder om vi studerar medelvärdesindex- 
en över tid får vi mönster som ganska väl stöder trendlinjediagrammens. I indexdia
grammen 16:8 och 16:9 redovisas dels medelvärdesindex för respektive stadsgrupp, 
som här omfattar samtliga städer med export- och/eller uppbördsprofil, dels den ena 
gruppens utveckling i förhållande till den andras. Båda diagrammen följer den tidi
gare standardmallen. Diagram 16:8 visar storleksindex och diagram 16:9 tillväxt
index.110

Av diagram 16:8 framgår att uppbördsstädernas utveckling, fast på en lägre stor- 
leksnivå och med ett tydligt undantag, följde nära exportstädernas. Det är en obser
vation som givetvis kan förefalla något truistisk. Eftersom de båda kategorierna till 
50—70 % bestod av samma städer kan det i viss mån anses trivialt att konstatera sam- 
variation. Emellertid är det rimligt anta att några synliga spår hade avsatts i dia
grammen, om det verkligen funnits fundamentala skillnader i export- respektive 
uppbördssektorernas urbaniseringseffekter.

Den nära kopplingen mellan uppbörds- och exportfunktionerna som urbanise
ringsfaktorer, var dock inte absolut och oföränderlig över tiden. Identifierbara skill
nader uppträdde framför allt på 1700-talet, när uppbördsstäderna förlorade terräng 
i jämförelse med exportstäderna. De osäkra indikationerna för 1 500-talets senare del 
antyder också en exportledd urbantillväxt, men här måste reservationer lämnas för 
det empiriska underlaget. Säker slutsats kan inte dras. Som hypotes är den dock rim
lig. Frihetstidens skillnad är däremot tydlig redan i diagram 16:8, men framstår än 
klarare i diagram 16:9· I det senare diagrammet uttrycks relationen mellan upp
börds- och exportstäder som nämnts som en subtraherad skillnad, där uppbördsstä-



Diagram 16:8 - Storleksindex för export- och uppbördsstäder, 1570- till
1810-tal

illlltl

1570t 161 Ot 1650t 1690t 1730t 1770t 181 Ot

Period

—■ Medelvärde, E-städer totalt 
.H&"* Medelvärde, U-städer totalt 

* Index E/U

E totalt = samtliga städer med 
exportprofil
U totalt = samtliga städer med 
uppbörd sprotll
E/U = exportstäder dividerade med 
uppbördsstäder

Källa: se Appendix

Diagram 16:9 - Tillväxtindex för export- och uppbördsstäder, 1610- till
1810-tal
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Medelvärde, E-städer totalt i 
“-«--Medelvärde, U-städer totalt ; 

* Index E-U

1730t-1770t 177081810t E totalt = samtliga städer med 
ex port profil
U totalt = samtliga städer med 
uppbördsprofil
E-U = uppbördsstäder subtraherade 
från ex port städer

I Källa: se Appendix

Period
Index = medeltidsstäder-aktuell stadstyp



dernas genomsnittstillväxt subtraherats från exportstädernas. Förändringar uppåt i 
kurvan "index E-U” innebär att exportstäderna som grupp vuxit snabbare än upp- 
bördsstäderna och vice versa. På denna punkt bekräftas trendlinjediagrammens re
sultat tämligen entydigt.

Städer, uppbörd och marknad - sammanfattning
Den kvantitativa analysen i ovanstående avsnitt kan enkelt sammanfattas så att 
1600-talet och 1700-talet fram till frihetstiden präglats av en kombination av urba
niseringsfaktorer med en viss tyngdpunkt åt det uppbördsekonomiska hållet. Fri
hetstiden var starkare dominerad av exportfunktionerna, medan situationen under 
1700-talets senare del och början av 1800-talet återgick till en svagt uppbördseko- 
nomiskt präglad utveckling

Resultaten här behöver inte betyda att utrikeshandeln spelat liten roll för urbanise- 
ringsförloppet fram till 1600-talets mitt. När det gäller utrikeshandeln som urbani
seringsfaktor kompliceras bilden av Stockholms utveckling. Huvudstadens snabba 
tillväxt under 1600-talets förra del kan bland annat föras tillbaka på stadens särställ
ning som export- och importhamn, och denna särställning var i stor utsträckning ska
pad genom stapelpolitiken och kronans allmänna centraliseringssträvanden. Samtidigt 
är det nödvändigt att också väga in ekonomiska faktorer i tolkningen av förloppet. 
Det är känt att svensk utrikeshandel från 1620-talet hade en markant expansion, 
framburen bland annat av en väldig kvantitativ och värdemässig ökning inom järn- 
och kopparexporten. Detta var också den tid då den nederländska ekonomiska och 
politiska expansionen nådde något av en kulmination. Nederländskt, tyskt och i 
mindre utsträckning skotskt, kapital kom att spela en väsentlig roll i den svenska 
utrikeshandelns tillväxt vid denna tid. Urbaniseringens expansionsfas under 1600- 
talets förra hälft bör således ha stimulerats av gynnsamma konjunkturer inom den 
nordeuropeiska handeln.111

I vilken utsträckning stapelpolitiken de facto varit en positiv stimulansfaktor 
under 1600-talets förra del är visserligen oklart, men vissa indikationer tyder på en 
del omfördelningseffekter. Vad man kan konstatera rörande stapelpolitiken, är att 
denna i vart fall inte försämrade stapelstädernas möjligheter att svara på den inter
nationella uppgången, men att den kanske i främsta rummet bidrog till en koncent
ration av urbana resurser. Det värdetillskott som skapades av export och import 
under 1600-talets förra del kanaliserades till vissa städer, polariseringen ökade och 
en betydande del av resurstillskottet hamnade i Stockholm och andra större städer 
som förenade export- och uppbördsfunktioner.

Men, om sådana effekter verkligen spelat en viktigare roll på 1600-talet, så tycks 
de ha kompletterats och/eller motverkats av andra faktorer under seklets gång. Poli
tiken som sådan behöll sina grunddrag den tidigmoderna perioden igenom, men de 
”rena” exportstäderna hade trots en gynnande stapelpolitik en jämförelsevis svag 
utveckling under hela 1600-talet, och exportstäderna totalt hade som nämnts en ut
veckling som snarast tyder på en växande betydelse för uppbördsfunktionerna. 
Väger man in i bilden rikets viktigaste uppbördsstad Stockholm förändras knappast 
den stora bilden. En svag uppbördsekonomisk trend svarar relativt väl mot forsk



ningens traditionella uppfattning om det tidiga stormaktsskedet som ett samhälls- 
organisatoriskt uppbyggnadsskede. Tiden före 1600-talets mitt framträder således 
som ett viktigt skede för uppbördsekonomiska urbaniseringseffekter. Att det då 
handlade om utpräglat centralistiska tendenser står bortom allt tvivel. De svaga in
dikationerna över utvecklingen före stormaktstiden gör alla slutsatser osäkra, men 
de tecken som kan spåras tyder på att det samhällsorganisatoriska uppbyggnadsskedet 
fick mer genomgripande konsekvenser för urbaniseringsförloppet först efter 1610- 
talet. Den enda tentativa slutsats som är rimlig för perioden innan är att export
funktionerna då bidrog starkare till stadstillväxten.

Som vi sett i tidigare kapitel gick det tidiga 1600-talets expansiva urbaniserings
fas in i ett ännu under 1600-talets senare del expansivt, men svagare tillväxtskede. 
Men fördelningen export- uppbördsstäder visar ingen motsvarande förskjutning. 
Tvärtom tycks exportstäderna som grupp även i fortsättningen ha haft vissa utveck
lingsproblem, som tyder på att utrikeshandeln spelat en mindre dynamisk roll som 
urbaniseringsfaktor. Bilden är dock långt ifrån entydig. Under senare delen av 1600- 
talet och de första decennierna efter 1700 har utvecklingen av allt att döma präglats 
av delvis motsägelsefulla tendenser, men med en i viss mån uppbördsekonomisk pro
fil. Stockholms svagare utveckling under 1600-talets senare del och tillbakagång vid 
början av 1700-talet förstärker bildens motsägelsefullhet eftersom de övriga upp- 
bördsstäderna hade en jämförelsevis god utveckling. Kronans satsningar på civila, 
ecklesiastika och militära investeringar kan delvis ha motverkat Stockholms relativa 
tillbakagång.

Möjligen kan en förklaring till den bristande dynamiken hos exportstäderna para
doxalt nog ligga i kronans växande finansiella svårigheter. De kontinentala krigen 
och Sveriges roll som europeisk stormakt skapade ett växande tryck på begränsade 
resurser. Med underminerade statsfinanser minskade också de tillgängliga resurserna 
för kronans samverkan med den internationella handelns stora aktörer. Det är också 
vid denna tid som stormaktstidens stora inflöde av internationellt kapital och kun
nande börjar avta.112 Samtidigt är det också nödvändigt att väga in den vid denna tid 
allt mer märkbara recessionen i den europeiska ekonomin. Kristendenserna från södra 
Europa hade nått norra och västra delen av kontinenten. Bland annat började den 
nederländska storhetstiden närma sig sitt slut. Amsterdam skulle så småningom 
avlösas av London, som metropol och finansiellt centrum i en europeisk ekonomi, 
som numera hade global omfattning. Den mycket omtalade 1600-talskrisen funge
rade med sannolikhet som en ytterligare accentuering av försämringarna i exportstä
dernas förutsättningar, då denna kategori av städer var den som stod i tätast kontakt 
med den internationella marknaden. Det har också hävdats att Sveriges utveckling på 
1600-talet delvis var en pendang till Nederländernas. En avmattning i den neder
ländska expansionen kunde därför inte undgå att också drabba Sverige.11^

Den övergripande bilden av 1600-talet blir en bild av ett utvecklingsförlopp som 
i viss mån drivits på av uppbördsekonomiska allokeringsmekanismer, men där ex
portfunktionen, stödd av stapelpolitiken, också spelat en betydande roll. Med en 
återkoppling till de inledande teoretiska tankegångarna kan man konstatera att 
främst 1600-talet tycks präglat av Eisenstadt/Shachars centraliseringskrafter. Detta var



stormaktstidens uppbyggnadsperiod, och det skede då den svenska centralmakten 
definitivt omvandlade staten från en feodal domänstat till en tidigmodern militär- 
och skattestat.

Under frihetstiden vände utvecklingen dramatiskt. Vid mitten av 1700-talet har 
situationen kastats om till exportstädernas fördel. Det är ingen tvekan om att utveck
lingen under 1700-talets mitt gynnade de storskaliga aktörerna på exportmarkna
den. Bakom utvecklingen låg en ekonomisk koncentrationstendens, som sannolikt 
stärktes av en expansiv internationell konjunktur.114 I detta skede av återhämtning 
efter ”krisen” framstår exportstäderna som ekonomiskt och befolkningsmässigt jäm
förelsevis expansiva. Enligt etablerade uppfattningar var decennierna från 1720-talet 
till 1770-talet ekonomiskt gynnsamma, särskilt i rikets västra delar och i den finska 
riksdelen. Jordbruksproduktionen steg och den proto-industriella produktionen fick 
ett uppsving under de skyddande vingarna av en gynnsam ekonomisk politik, fortfa
rande i merkantilismens anda. Inom utrikeshandeln och sjöfarten kan man notera en 
tydlig ökning redan från frihetstidens början. I denna positiva ekonomiska konjunk
tur profiterade exportstäderna, och återvann möjligheten till ekonomisk och demo
grafisk återhämtning efter en lång period av relativ stagnation. Eftersom exportstä
derna under denna period hade en tydligt starkare utveckling drev hela stadssystemet 
mot ett starkare beroende av exporten och den internationella marknaden. Följer man 
tolkningmönstret från de tidigare perioderna bör denna utveckling tyda på att ut
rikeshandeln hade blivit en expansiv urbaniseringsfaktor.115

Kronans politik spelade emellertid fortfarande en vital roll, men kanske på ett 
mer indirekt sätt än på 1600-talet. Bara några få nya städer grundades på 1700-talet 
och uppbördssystemet genomgick inga större omorganiseringar motsvarande 1600- 
talets stora reformer. Men den svenska ekonomins återhämtning efter krisperioden 
underbyggdes genom judiciella och finansiella bidrag till handel och manufakturer, 
och nödvändigheten att försvara det som fanns kvar av riket efter 1721 motiverade 
storskaliga militära investeringar i vissa städer.

Sjuttonhundratalets senare del framträder åter som ett skede där utrikeshandel och 
sjöfart spelat mindre roll som urbaniseringsfaktorer. Exportstädernas indikatorer 
visar inga klart positiva avvikelser från referensgruppen av medeltidsstäder. Detta 
skede var delvis krispräglat, men också dominerat av en agrar expansion snarare än en 
urban. Uppbördsstäderna hade åter en något starkare utveckling än exportstäderna.

Den tydligare skillnaden mellan export- och uppbördsstäder förefaller emellertid 
att ha varit unik för frihetstiden. Under större delen av den tidigmoderna eran var 
kontrasten mycket mindre uttalad. Generellt handlade det snarast, som jag redan 
framhållit, i stället om en parallellitet i utvecklingar. Parallelliteten mellan export - 
och uppbördsstäderna kan således tolkas som resultatet av i stor utsträckning paral
lella influenser på urbaniseringsförloppet. Detta förefaller vara en pålitlig slutsats 
med tanke på det omfattande samarbetet och inbördes beroendet mellan staten och 
utrikeshandelns storskaliga ekonomiska aktörer. Under 1600-talet blev statsfinanser
na i växande grad beroende av fiskal exploatering och krediter från handels-, finans- 
och industrikapitalet. Behovet att, av finansiella skäl, konvertera kronouppbördens 
naturaprodukter till klingande mynt, förstärkte ytterligare denna koppling. För att



återknyta till Hicks, kan man konstatera att den merkantila ekonomins tidigmoderna 
”mellanfas” karakteriserades av starkt inbördes beroende mellan den mer eller mind
re absolutistiska staten och den successivt allt betydelsefullare marknadsekonomin. 
Det var en situation som i hög grad karakteriserade även den svenska stormaktstiden.

Enkla marknadsstäder
Knappheten på publicerade data skapar stora hinder om man vill skilja mellan olika 
typer av enkla marknadsstäder. Flertalet av de små inlandsstäderna hade lokal och 
regional handel som huvudsaklig ”urban” ekonomisk lunktion, men många av dem 
var också beroende av hantverk och jordbruk som medel för sin existens och fortlev
nad. Jordbruk och hantverk kan normalt ses som komplementära näringar jämfört 
med de viktigare handelsfunktionerna. I vissa städer (Eskilstuna, Alingsås) fick "proto- 
industriella” satsningar en viss ekonomisk betydelse. Men dessa städer var få till 
antalet och manufakturerna nådde inte någon nämnvärd blomstring före 1700-talets 
mitt. Även då var emellertid denna näringsgren mycket svagt utvecklad.116

Jag har valt att definiera de enkla marknadsstäderna som den överblivna restgrup
pen efter de separata klassificeringarna av flerfunktionsstäder och funktionsändrade 
städer. I karta 16:4 (nedan sid. 303) kontrasteras de enkla marknadsstäderna med 
funktionsändrade städer. De enkla marknadsstäderna var den odiskutabelt största 
undergruppen av ekonomiskt klassificerade städer, och den ökade i antal genom 
1600-talets tillskott av nygrundade städer. De flesta nygrundningar fick aldrig 
export- eller uppbördsfunktioner. På så sätt ökade de enkla marknadsstäderna i abso
luta tal från 10 till 35 städer, med den viktigaste ökningsperioden koncentrerad till 
ca 1620—1650. (Tabell 16:5) Denna stadskategori var därmed den som växte kraftigast. 
1600-talets stadspolitik var i realiteten ett storskaligt försök från centralmaktens 
sida att gripa en fastare kontroll över en vid denna tid fortfarande expanderande eko-

• 117norm.
De enkla marknadsstäderna hörde genomgående till stadshierarkins lägre nivåer, 

även om befolkningsgenomsnitten växte kraftigt. Det aritmetiska medelvärdet gick 
från under 260 på 1570-taler till nästan 1000 på 1810-talet, medianen från 180 rill 
över 900. Hälften av städerna hade på 1570-talet en befolkning i storleksintervallet 
ca 160 till 300 invånare. Ännu på 1730-talet var majoriteten av enkla marknadsstäder 
rena mikrostäder med befolkningstal under 5.30.

Den kraftiga ökningen av antalet städer på 1600-talet innebar givetvis en stark 
aggregerad folkökning. Den helt unika siffran 311 % mellan 1610- och 1650-talen 
ska till överväldigande delen tillskrivas nytillskottet av städer. Ökningen på nära
12.000 stadsinvånare imponerar mindre när den fördelas på 22 städer. I själva verket 
var den aggregerade folkmängdsökningen i denna stadsgrupp inte så anmärknings
värd i ett jämförande perspektiv. Storleksindex förbättrades under loppet av 1600- 
talet, men de enkla marknadsstäderna nådde genomsnittligt inte högre än ungefär 
50% av referensgruppens städer. Storleksmedelvärdet översteg aldrig 50% medan 
medianen nådde strax över 60% på 1730-talet. Tillväxttalen tenderar att ligga 
något över referensgruppens, vilket indikerar en jämförelsevis god tillväxtsituation för 
denna stora grupp av mycket små städer. Det är framför allt under 1600-talets förra



TABELL 16:5
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I ENKLA MARKNADSSTÄDER (M-städer), 15701 1810t
a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd Index (medeltidsstäder = 1,0)
Ar AS FM FM ökn Ökn.% År Qö mv mdn Qn l(Qö) I(mv) Kmdn) KQn)
15701 10 2579 15701 292 25« 180 158 0.36 0.39 0.43 0,59

1610t 13 3730 1151 45 16101 342 287 252 196 0.33 0.36 0.38 0.64
1650t 35 15327 1 1597 311 16501 574 438 379 245 0.44 0.45 0.58 0.67

1690t 35 20202 4875 32 1690t 636 577 446 351 0.42 0,46 0.55 0.75

17301 35 21973 1771 9 17301 710 628 528 447 0.46 0.47 0.63 0.85

1770t 35 28204 6231 28 1770t 968 806 700 559 0.39 0.41 0.53 0.84

mot 35 34924 6720 24 1810t 1260 998 921 600 0.41 0.41 0.65 0.75

Individuell stadstillväxt, Index (aktuell stadstyp minus
Källor, datakvalité, förkortningar c) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)
Se tabell 16:1. Period AS Qö mv mdn Qn l(Qö) I(mv) Kmdn) KQn)

1570t-1610t 10 1.13 0.30 0.48 -0.38 0.00 -0.30 -0.03 -0.39
I610t-I650t 13 1.10 0.60 0.80 -0.40 0.22 0.27 0.30 -0.20
1650t-1690t 35 1,20 0.66 0.70 -0.10 0.20 0.08 0.20 -0.20
1690t-1730t 35 0.65 0,32 0.20 0.00 0.05 0.07 0.(X) 0.20

I730t-I770t 35 1.00 0.66 0,70 0.25 -0.30 -0.23 -0.10 -0.25

I770t-I810t 35 0,90 0.49 0.50 -0,10 0.20 0.10 0.10 -0.10

del tillväxtindex ligger högt, och då givetvis påverkat av initialtillväxten i nygrund- 
ningarna. Men även under andra perioder avviker de enkla marknadsstäderna posi
tivt från referensgruppens städer. Dock framträder 1700-talets mitt som en för de 
enkla marknadsstäderna svag period. Detta skede av exportledd urban expansion 
gynnade av allt att döma de större kuststäderna framför de många små uppstäderna. 
Under 1700-talets senare del var åter de enkla marknadsstäderna inne i en något 
expansivare fas.

De enkla marknadsstäderna var många och de var strukturellt varierade och fyllde 
olika funktioner gentemot omlandet. Tyvärr har det av arbetsekonomiska skäl inte 
varit möjligt att funktionsklassificera denna stadsgrupp efter deras ekonomiska funk
tioner. Det skulle ha krävt ingående studier i de många städerna ekonomiska struktu
rer. Jag har i stället nöjt mig med en nedbrytning i klasser efter städernas lokaliserings- 
och transportsituationer. I tabellerna 16:6-8 redovisas således standarduppgifter för 
s.k. ”agrara köpstäder”, ”insjöstäder” (som i något fall kan vara ”flodstäder”) och 
”kuststäder”. Denna nedbrytning i delgrupper kan förhoppningsvis ge några upplys
ningar om hur olika ekonomiska urbaniseringsfaktorer påverkat denna stora grupp av 
rena småstäder.

Agrara köpstäder
De agrara köpstäderna i tabell 16:6 var i genomsnitt ungefär hälften så stora som 
referensgruppens städer.

Den aggregerade folkökningen var stark på 1600-talet, men då mest som en följd 
av att antalet städer fördubblades. De individuella tillväxtsiffrorna låg tvärtom klart



TABELL 16:6
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I AGRARA KÖPSTÄDER (Ma-städer), 1570M810I
il)

Ar
Aggregerad stadsfolkmängd

AS KM KM iikn Ökn.%
1»)
År

Individuell stadsfolkmängd
Qö mv mdn Qn

Index (medeltidsstäder
KQö) I(mv) I(mdn)

= 1.0)
KQn)

15701 ί 832 1570t /76 166 170 154 0.21 0.25 OMS 0.57
161 Ot 6 1880 1048 126 16101 .361 313 265 209 0.35 0.39 0.39 OAS
I65l)t 12 6053 4173 22~> 1650t 616 504 403 303 0.47 0.51 0.62 0.83

1690t 12 8200 2147 35 1690t 704 683 491 336 0.47 0.54 0.60 0.72

17301 12 8974 774 9 17301 675 748 574 425 0.44 0,57 0.69 0.81

17701 12 10354 1380 15 1770t 978 863 680 523 0.40 0.44 0.52 0.79

I810t 12 1 1875 1521 15 18101 1066 990 877 587 0.35 0.41 0.62 0.74

Individuell stadstillväxt. Index (aktuell stadstyp minus
Källor, datakvalité, förkortningar: C) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)

Se tabell 16:1. Period AS Qö mv mdn Qn I(Qö) I(mv) I(mdn) l(Qn)
15701-16101 5 2.75 1.45 1.15 0.75 1.62 0,86 0.65 0.74
16101-16501 6 1.00 0.2.3 0.30 -0.33 0.12 -0.10 -0.20 -0.13
1650t-16901 12 1.05 0.45 0,20 -0.10 0.05 -0.13 -0.30 -0.20
1690t-17301 12 0.73 0.42 0.35 0.05 0.13 0.17 0.15 0.25

1730t-1770t 12 0,95 0.5.3 0.50 0.08 -0,35 -0.36 -0.30 -0.43

17701-18101 12 0,68 0.36 0.35 -0.20 -0.02 -0.03 -0.05 -0.20

under referensgruppens under 1600-talet fram till 1690-talet, men också under stör
re delen av 1700-talet. Bortser man från det sena 1500-talets osäkra indikationer är 
det bara under den "urbana krisens” decennier som de agrara köpstäderna visar höga 
tillväxtsiffror i relativa termer.11* Generellt tycks de agrara köpstäderna ha haft en 
relativt svag utveckling, som tillfälligt förbyttes i en starkare trend under det tidiga 
1700-talet. Den ”urbana krisen” slog mindre hårt mot dessa små inlandsstäder. Kan
ske var deras lokalisering ett skydd i en tid då den ”stora ekonomin” och den ”stora 
politiken” skapade sociala problem i stället för välstånd och ekonomisk tillväxt.

Insjöstäder
Samma slutsats skulle kunna dras för de insjölokaliserade städerna. I tabell 16:7 
framträder denna grupp som en kristålig stadsgrupp, med tillväxtindex mellan 
1690- och 1730-talen som ligger entydigt över referensgruppens. Men till skillnad 
från de agrara köpstäderna visar insjöstäderna nästan genomgående positivare till
växtsiffror. Bortsett från äldre vasatidens osäkrare data är det bara vid 1700-talets 
mitt denna stadsgrupp visar samma negativa index som de agrara köpstäderna. Den 
aggregerade folkökningen bland insjöstäderna nådde aldrig samma dimensioner 
som de agrara köpstäderna, men från 1610-talet var folkökningen ändå substantiell, 
aldrig under 1.200 nya stadsinvånare, och aldrig lägre än 22 % ökning.

De insjölokaliserade städerna var små, mycket små. Vid 1800-talets början låg tre 
fjärdedelar av städerna under 1.100 invånare och storleksindexen är låga. Medelvärdes- 
index nådde efter 1600-talets början inte högre än 0,39· Medianindex är högre med 
maximum under 1730-talet på 0,62.119



TABELL 16:7
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I INSJÖSTÄDER (Mi-städer), 1570t-1810t
a)
Ar

A gg rege rad stadsfolkmängd
AS I M KM ökn Ökn.%

b)
År

Individuell stadsfolkmängd
Qö mv mdn Qn

Index (medeltidsstäder
HQö) I(mv) I(mdn)

= 1,0)
l(Qn)

15701 5 1747 1570t 32/ .149 304 255 0.39 0.53 0.729 0,95
161 ()t 6 1598 -149 -9 16101 329 266 258 199 0.32 0.33 0.38 0.65
1650t 13 4180 2582 162 I650t .392 322 301 206 0,30 0.33 0.46 0.56

1690t 1.3 5578 1398 3.3 16901 484 429 419 343 0,32 0.34 0.52 0.74

mot 13 6787 1209 ')') 17301 733 522 515 394 0.47 0.39 0.62 0.75

I770t 1.3 8749 1962 29 17701 876 673 650 4.35 0.35 0.34 0.49 0.66

18101 13 1 1485 2736 31 18101 1 101 883 776 5.30 0,36 0.36 0,55 0.67

Individuell stadstillväxt. Index (aktuell stadstyp minus

Källor, datakvalité, förkortningar: e) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)

Se tabell 16:1. Period AS Qö mv mdn Qn KQö) I(mv) I(mdn) I(Qn)
1570t-1610t 5 0.20 -0,86 0.15 -1.25 -0.93 -1.45 -0.35 -1,26
1610t-1650t 6 0.90 0.52 0.85 -0.25 0,02 0,19 0.35 -0.05
1650t-1690t 13 1.20 0.88 0,80 0.30 0,20 0.30 0.30 0.20
1690t-1730t 13 0.70 0.50 0.30 0.20 0,10 0.25 0,10 0.40

I730t-1770t 1.3 0.80 0.55 0.70 0,40 -0.50 -0.34 -0,10 -0,10
1770t-1810t 13 0.90 0.55 0,50 0.40 0.20 0.16 0,10 0,40

Kuststäder
De kustlokaliserade städerna slutligen består uteslutande av städer från Bottniska 
vikens kustlinje, vilket betyder att de överhuvudtaget inte existerade som städer före 
1600-talet. Från 1650-talet bestod gruppen av 10 städer vars aggregerade folkmängd 
närmast hade exploderat mellan 1610- och 1650-talen. Den procentuella ökningen 
på ca 1.900 saknar givetvis motsvarighet bland övriga stadsgrupper och den absoluta 
ökningen på nästan 5.000 invånare är också anmärkningsvärd. (Tabell 16:8) Det rör 
sig här om en stadsgrupp som haft ett mycket expansivt initialskede, vilket ledde till 
att dess genomsnittliga storlek nådde en för de enkla marknadsstäderna hög nivå. 
Medianindex når som synes över 0,7 på 1650-talet. Därefter är situationen mer sta
bil, med en tendens till fallande storleksindex fram till 1770-talet, då utvecklingen 
vänder i mer positiv riktning.

De kustlokaliserade enkla marknadsstäderna var uppenbarligen inte skyddade 
mot det tidiga 1700-talets ”urbana kris”. Tillväxtindexen ligger nästan genomgåen
de under 0,0 och storleksindexen har en vikande trend. Här har lokaliseringsfaktorn 
snarare varit en nackdel än ett skydd. Kontrasten gentemot de övriga enkla mark
nadsstäderna är för denna period påtaglig.

En jämförelse
En mer direkt jämförelse mellan de olika kategorierna av enkla marknadsstäder 
utförs i nedanstående trendlinjediagram. (Diagram 16:10a—e)



TABELL 16:8 j
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I KUSTLOKALISERADE ENKLA MARKNADSSTÄDER (Mk-städerl, 15701-1810

a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd Index (medeltidsstäder = 1,0)
Ar AS IM FM iikn Ökn.% År q« mv mdn Qn IlQöl I(mv) I(nidn) l(Qn)

15701 0 1570t
161 Ot 1 252 16101

165öt 10 5094 4842 1921 1650t 630 509 481 390 0.48 0.52 0.73 1.07
1690t 10 6424 1330 26 1690t 689 642 568 448 0.46 0.51 0.70 0.96
17301 10 6212 -212 -3 17301 700 621 558 492 0.45 0.47 0.67 0.94
1770t 10 9101 2889 47 I770t 1 175 910 762 665 0.48 0.46 0.58 1.00
18101 10 1 1564 2463 27 ISlOt 1379 1 156 1093 867 0.45 0.48 0.77 1.09

Individuell stadstillväxt, Index (aktuell stadstyp minus

Källor, datakvalité, forkortningar: c) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)

So tabell 16:1. Period AS 0« mv mdn Qn IlQöl I(mv) I(mdn) l(Qn)

1570t-16101 0
16101 1650t 1
1650t- 1690t 10 1.18 0.63 0.85 -0.03 0.18 0.05 0.85 -0.12
1690t-1730t 10 0.38 -0.02 0.05 -0.15 -0.23 -0.27 -0.15 0.05
1730t-1770t 10 1.33 0.96 1.00 0.68 0.02 0.07 0.20 0.18
1770t-1810t 10 1.05 0.59 0.55 -0,10 0,35 0.20 0.15 -0.10

De agrara köpstädernas nästan genomgående lägre tillväxt är den tydligaste ten
densen i diagrammen. Det är endast under de urbana krisdecennierna vid 1700-talets 
början som denna stadskategori hävdar sig gentemot de övriga. Annars tycks de 
transportsmässigt sett bättre lokaliserade städerna vid insjöstränder eller havskuster 
ha haft en något starkare stadstillväxt. Det gäller främst de kustlokaliserade städerna. 
Insjöstäderna framstår snarast som en mellangrupp, som dock hade jämförelsevis god 
tillväxt både under 1600-talets senare del och under slutet av 1700-talet och början 
av 1800-talet.

Jämför man dessa tre stadsgrupper över tid med hjälp av indexdiagrammen fram
träder en delvis splittrad bild som dock inte jävar trendlinjediagrammens resultat. I 
diagrammen 16:11 och 16:12 redovisas storleks- och tillväxtindex baserade på de 
aritmetiska medelvärdena för respektive stadsgrupp samt totalgruppen enkla mark
nadsstäder. Som framgår av diagram 16:11 låg de enkla marknadsstäderna genom
gående klart under riksnivån — det rörde sig om småstäder fast rotade i den lokala 
ekonomin och genom stapelpolitiken allt mer underordnade sina större exportorien- 
terade grannstäder. Indextalen varierar visserligen, men värdena når som bäst upp till 
strax under 60 % av totalpopulationen städer. Oftast ligger siffrorna lägre. Omkring 
45 % framstår som en normal nivå. Kurvan över de enkla marknadsstädernas stor- 
leksindex tyder på en jämförelsevis stark utveckling för gruppen under periodens 
början, en i stort sett stabil trend mellan 1650- och 1730-talen och därefter en vänd
ning mot nedgång under frihetstiden, innan den svagt positiva trenden återkommer



Diagram 16:10a - Enkla marknadsstäder, tillväxt 1610-1650-tal

d 1,5 Ü1Ü

Antal städer

♦ Ma städer 161 Ot-1650t

* Mi städer 161 Ot-1650t

Mk städer 161 Ot-1650t

Kvartil 1

X Medel

• Median

+ Kvartil 3
.... - -Poly. (Kvartil 3)

““Poly. (Median)

Poly. (Medel)

. - - - - -Poly. (Kvartil 1)

Diagram 16:10b - Enkla marknadsstäder, tillväxt 1650-1690-tal

Antal städer

♦
I *

X

—

Ma städer 1650t-1690t 

Mi städer 1650t-1690f 

Mk städer 1650t-16S0t 

Kvartil 1 

Medel :

Median
III

Kvartil 3 

Poly. (Kvartil 3) 

Poly. (Median) 

Poly. (Medel) 

vartil 1) : k



Diagram 16:1Cc - Enkla marknadsstäder, tillväxt 1690-1730-tal

Antal städer

♦ Ma städer 1690t-1730t

m Mi städer 1690t-1730t

Mk stader 1690t-1730t

Kvartil 1

X Medel

• Median

+ Kvartil 3

-Poly. (Kvartil 3)

"Poly. (Median)

Poly. (Medel)

.............. -Poly. (Kvartil 1)

Diagram 16:1 Cd - Enkla marknadsstäder, tillväxt 1730-1770-tal

•fe 2,0
Q.

sS
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-1,0
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m
k : 1

♦♦ * :

—----- -—*—St~

10 “ 20

■ :

♦ Ma städer 1730t-1770t 

■ Mi städer 1730t-1770t

Mk städer 17301-1770t 

Kvart,I 1 

X Medel

• Median

+ Kvartil 3
-------------Poiy (Kvartil 3)

——Poly. (Median)

Poly. (Medel)

- - - Poly. (Kvartil 1)

Antal städer



Diagram 16:10e - Enkla marknadsstäder, tillväxt 1770-1810-tal

Antal städer

fil

Ma städer 1770t-1810tt 

Mi städer 1770t-1810t 

Mk städer 1770t-1810tt

KvartiM 

X Medel 

• Median 

+ Kvartil 3

-------- Poly. (Kvartil 3)

Poly. (Median) 

Poly. (Medel)

- - Poly. (Kvartil 1)

fram till 1810-talet. Kurvan över de enkla marknadsstäderna tillväxtindex motsäger 
inte bilden av relativ expansion fram till 1730-talet, därefter svagare utveckling 
under frihetstiden, som sedan återgår till en positiv trend.

De olika underkategorierna uppvisar delvis olika tendenser. Tillväxtdiagrammet 
bekräftar i stort de agrara köpstädernas svaga utveckling generellt. Det är bara under 
den ”urbana krisen” som dessa städer visar högre världen än referensgruppens städer. 
De båda andra grupperna av enkla marknadsstäder ligger normalt över referensgrup
pens tillväxttal. Det är framför allt de kustlokaliserade städernas svaga utveckling 
under den ”urbana krisen" vid 1700-talets början som kontrasterar klart mot de båda 
andra stadsgrupperna. Denna grupp hade i stället en positiv utveckling under 1700- 
talets mitt, då båda grupperna av inlandsstäder uppvisar en klart svagare utveckling 
än referensgruppen. De kontrasterande utvecklingstendenserna tyder på att lokalise- 
ringsfaktorn varit betydelsefull under vissa skeden av urbaniseringsförloppet på 
1600- och 1700-talen. En lokalisering som transitort i övergången mellan land och 
vatten framstår som generellt gynnsam, medan de rena inlandsstäderna utan segla- 
tionsmöjligheter tycks ha haft sämre tillväxtbetingelser. Dock är det viktigt notera 
att den genomsnittliga tillväxten aldrig hamnade under noll för någon av stadsgrup
perna. Trots att dessa städer var små hade de en tillväxtpotential.

De expansiva trenderna på 1600-talet kan försiktigt tolkas som ett utslag av den 
allmänna ekonomiska och demografiska expansion som dominerade den svenska sam
hällsutvecklingen under det ”långa femtonhundratalet”. De enkla marknadsstäderna 
var de städer som ekonomiskt låg närmast och var mest beroende av det nära omlan-



Diagram 16:11 - Storleksindex för enkla marknadsstäder, 1570- till 1810-tal

Il 0,40
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,|
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M totalt = samtliga enkla
marknadsstäder
Ma = agrara köpstäder
Mi = städer med insjö-/flodfart
Mk = städer med kustsjöfart

Källa: se Appendix

Diagram 16:12 -Tillväxtindex för enkla marknadsstäder, 1610- till 1810-tal

■11111
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........
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M totalt = samtliga enkla
marknadsstäder
Ma = agrara köpstäder
Mi = städer med insjö-/flodfart
Mk = städer med kustsjöfart

Källa: se Appendix

Index = medeltidsstäder-aktuell stadstyp



dets resurser och ekonomiskt-demografiska utveckling. Man kan kanske se deras 
utvecklingsbetingelser som mer omlandsgenererade än de stora export- och upp- 
bördsstädernas. Deras expansionsförmåga var förhållandevis mer beroende av utveck
lingen i de nära ekonomiska regionerna. De stora export- och uppbördsstäderna var å 
andra sidan närmare länkade till den ”stora” internationellt orienterade ekonomin.

Under 1600-talets förra del kan kronans stapelpolitik, en politik som först och 
främst var utformad för att stödja exportstäderna i allmänhet och Stockholm i syn
nerhet, ha bidragit till utvecklingsmönstret. Men knappast på det sätt som tidigare 
forskning varit benägen att anta. Det är visserligen möjligt att de agrara köpstäder
nas jämförelsevis svaga utveckling kan förklaras av den politiska faktorn, men den 
resurscentraliserande stapelpolitiken har uppenbarligen inte missgynnnat de enkla 
marknadsstäderna som helhet. Det betyder givetvis inte att tidigare forskning haft 
fel i att vissa städer drabbades. Men denna politik kan alltså inte påvisas ha fått gene
rellt negativa effekter på de enkla marknadsstäderna, och inte egentligen heller på 
de tre underkategorierna av enkla marknadsstäder, möjligen då med undantag för de 
agrara köpstäderna.

I kontrast till denna politiska tendens mot urban centralisering representerade 
grundningen av de många nya städerna, som redan framhållits, en perifer expansion. 
Dessa nya städer befann sig i ett tidigt stadium av initial tillväxt, men generellt sett 
var de mycket små, vilket medförde att stadssystemet fylldes på underifrån. De enkla 
marknadsstädernas genomsnittliga storleksökning hämmades härigenom i ett tidigt 
skede, men redan efter 1610-talet var trenden mer positiv.

Städer med funktionsförändringar

En betydande del av städerna fick sin funktionsprofil ändrad under den tidigmoder
na perioden. Nästan en tredjedel av totala antalet städer genomgick större funktions
förändringar fram till 1800-talets början. Med större funktionsförändringar avses då 
vinst eller förlust av utvidgade funktioner (uppbörds- och eller exportfunktioner). 
Flertalet av dess funktionsändrade städer hade gjort viktiga funktionsförluster. Sär
skilt gällde det den grupp städer som genom stapelstadstvånget under 1600-talets 
förra del förlorade rätten till utrikes handel och seglation. De städer som vann vikti
ga utvidgade funktioner blev oftast residens-, stifts- eller garnisonsstäder från att 
tidigare ha varit enkla marknadsstäder. Deras funktionsändringar var därigenom nära 
kopplade till statens civila och militära omorganisation under stormaktstiden.

Städer med funktionsförluster
Städerna med funktionsförlust ökade i absoluta tal något från 22 till 24 städer. 
(Tabell 16:9) Genomgående rörde det sig om städer i den lägre delen av stadshierar- 
kin. På 1570-talet låg tre fjärdedelar av gruppens städer under 650 invånare, men 
den absoluta tillväxten gjorde att hälften av städerna vid 1800-talets början låg inom 
kvartilintervallet ca 650—2.100. Gruppens aggregerade folkmängdsutveckling följde 
det vid det här laget välbekanta cykliska mönstret med god absolut tillväxt fram till



1690-talet, en tydlig nedgång vid 1700-talets inledning och en ny period av starkare 
expansion under frihetstiden och tiden fram till 1800-talets början. De aggregerade 
procenttalen var emellertid inte så anmärkningsvärda. Med maximum på 38 % hörde 
städerna med funktionsförlust till den svagare växande stadsgruppen. Och det 
intrycket förstärks av gruppens individuella tillväxttal, vars index påtagligt ofta lig
ger under 0-strecket. Under de perioder under 1600-talets senare del och 1700-talets 
början då gruppen växte något starkare än referensgruppens städer var avvikelsen 
dessutom begränsad.

Praktiskt taget samtliga städer som förlorade funktioner var små eller mikrostä
der, och de förblev klart mindre än referensgruppens städer. Studerar man de olika 
storleksindexen framträder en vikande trend som börjar vid olika tidpunkter och har 
något olika förlopp men är generell. Undantag finner vi främst för det tidigaste ske
det, men i övrigt mer sporadiskt. Svag individuell tillväxt och fallande storleksindex 
är iakttagelser som kan sägas bekräfta tidigare uppfattningar om stapelpolitikens 
grundsyfte att koncentrera urbana resurser, och på så sätt stimulera tillväxten i de 
städer kronan ansåg tillväxtdugliga. Men den relativa tillbakagången för denna 
stadsgrupp var ändå inte så anmärkningsvärd att stapelpolitiken på 1600-talet fram
står som en dynamisk faktor. Den spelade sannolikt en viss roll, men andra urbanise
ringsfaktorer har uppenbarligen dämpat effekterna av funktionsförlusterna.

TABELL 16:9
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDF:R MED FUNKTIONSFÖRLUST (Ä- städer), I570t-1810t
a) Aggregerad stadsfolkmängd b) Individuell stadsfolkmängd Index (medeltidsstäder = 1,0)
Ar AS FM FM okn Ökn.% Ar Qö mv mdn Qn I(Qö) I(mv) I(mdn) KQn)
15701 22 10254 15701 644 466 325 232 0.79 0.71 0.78 0.87
I610t 24 14115 3861 38 161 Ot 760 588 506 265 0.74 0.74 0.75 0.86
16501 24 16414 2299 16 16501 811 684 643 310 0,62 0.70 0.98 0.85

I690t 24 19829 3415 21 16901 1240 826 721 379 0.82 0.66 0.89 0.81

1730t 24 21129 1300 7 17.301 1172 880 734 519 0,76 0,67 0.88 0.99

I770t 24 28290 7161 34 17701 1522 1179 11 19 612 0.62 0.59 0.85 0.92

I810t 24 33891 5601 20 1810t 2125 1412 1178 652 0,69 0.58 0.83 0.82

Individuell stadstillväxt. Index (aktuell stadstyp minus
Källor, datakvalité, förkortningar: c) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)

Se tabell 16:1. Period AS Qö mv mdn Qn I(Qö) I(mv) I(mdn) I(Qn)

1570t-1610t 20 1,08 0.59 0.45 -0.03 -0.05 0.00 -0.05 -0.04
1610t-1650t 24 0.63 0.28 0.40 -0.23 -0.26 -0.06 -0.10 -0.03
1650t-1690t 24 1,00 0,6.3 0,60 0.18 0.00 0.05 0.10 0.08
16901-17301 24 0,63 0.28 0.20 -0,1.3 0.03 0.03 0,00 0,08

1730t-17701 24 1,15 0.77 0.65 0.40 -0.15 -0.12 -0.15 -0,10
17701-1810t 24 0,60 0.36 0,30 0.00 -0,10 -0,03 -0.10 0.00



TABELL 16:10
FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I STÄDER MED EUNKTIONSVINST (Ä+ städer), 1570t-18I0t
a)
Ar

Aggregerad stadsfolkmängd
AS KM KM ökn Ökn.%

i»
År

Individuell stadsfolkmängd
Qö mv mdn Qn

Index (medeltidsstäder
KQö) Kmv) I(nidn)

= 1,0)
KQn)

15701 3 1609 15701 679 53 6 434 343 0.83 0.81 1.04 /,2<S’

161 Ot 5 3133 1524 95 16101 636 627 38.3 .300 0.62 0.78 0.57 0.97
I650t 6 4693 1560 50 I650t 951 782 510 394 0.73 0.80 0.78 1.08

1690t 8 5973 1280 27 1690t 883 747 636 462 0.59 0.59 0.78 0.99

1730t 8 9185 3212 54 1730t 1303 1 148 1001 729 0.84 0.87 1.20 1.39

1770t 8 16558 7373 80 1770t 2129 2070 1358 897 0.86 1,04 1.03 1.35
1810t 8 25587 9029 55 ISIOt 3392 3198 1488 1288 1.10 1.32 1.05 1.62

Individuell stadstillväxt. Index (aktuell stadstyp minus
Källor, datakvalité, förkortningar: c) Årlig procentuell tillväxt (Tiv) medeltidsstäder)

So tabell 16:1. Period AS Qö mv mdn Qn I(Qö) I(mv) I(mdn) KQn)
1570t-1610t 3 0.95 0.93 0.95 0.93 -0.18 0.34 0.45 0.92
1610t-1650t 5 1.10 0,82 0.50 0.50 0.22 0.49 0.00 0.70
1650t-1690t 6 0.78 0.48 0.60 0.35 -0.23 -0.10 0.10 0.25
1690t-1730t 8 1.63 1.03 0.70 0.38 1,03 0.78 0.50 0.58
1730t-1770t 8 1,50 1.23 1.35 0.83 0.20 0.34 0.55 0.33
17701-1810t 8 1,18 0.86 0.85 0.30 0.48 0.47 0.45 0.30

Städer med funktionsvinster
De städer som vann viktiga stadsfunktioner fick däremot en mer dynamisk utveck
ling. Tabell 16:10 visar utvecklingsförloppet hos en stadsgrupp som både uppvisade 
hög aggregerad folkökning, som lägst 25 %, och höga individuella tillväxttal. Det 
är bara undantagsvis som tillväxtindex för denna grupp ligger lägre än referens
gruppens, och då gäller det tiden före 1700.

Denna goda tillväxt innebar att stadsgruppen i fråga storleksmässigt växte ifatt 
referensgruppens städer och passerade dem. Som framgår av tabellen förskjuts stor- 
leksindex från ca 0,6—0,8 under 1600-talet till index som oftast låg klart över 1,0 
från 1700-talets mitt. Indikationerna är således rätt klara. De funktionsvinster dessa 
fåtaliga städer gjorde spelade av allt att döma en viktig roll för deras urbana tillväxt. 
Men utvecklingskronologin tyder på att de förbättrade betingelserna uppträdde 
först mot 1600-talets slut. Med undantag för perioden 1610—1650-talet tenderar 
storleksindex att falla fram till 1690-talet. Först därefter får vi en påtaglig och nära 
nog entydig ökning, som är särskild markant under den ”urbana krisens” decennier 
vid 1700-talets början. De städer som under 1600-talet fick nya viktiga stadsfunk
tioner har uppenbarligen gynnats starkt av detta, dels så att kriseffekterna dämpades 
dels så att deras relativa tillväxt kunde fortsätta under 1700-talets återstående del.

Funktionsändringarnas geografi
De relativa förskjutningarna av de funktionsändrade städerna påverkade stadssyste- 
met på olika sätt beroende på städernas lokaliseringsmonster. Karta 16:4 illustrerar 
skillnaderna i lokaliseringsmonster mellan städer som förlorat respektive vunnit



Karta 16:4 Enkla marknadsstäder och städer med 
funktionsförändringar ca 1570-1810-tal

O städer med vinst av utvidgade funktioner (export/uppbö

• städer med förlust av utvidgade funktioner{export/uppbörd)

enkla marknadsstäder
• agrara köpstäder /
o kuststäder < f
o insjöstäder V /^J \

antal städer

Källa: se tabellbilaga. stadstyp
Kortvariga städer och städer nedlagda före 1650 ej redovisade.



utvidgade funktioner. Huvuddelen av städerna med funktionsförluster låg som fram
går längs kustlinjerna i västra Sverige, centrala Östsverige och södra Finland. Dessa 
städer var små eller mikrostäder i intermediära lokaliseringar mellan större export
städer. Många av dem hade senmedeltida ursprung. De förlorade exporträttigheterna 
under 1600-talets merkantilistiska reformperiod, och förföljdes av sina större gran
nar för att hindra utrikeshandeln. På så sätt hamnade de i en ofördelaktig konkur
renssituation.

De städer som vann funktioner å andra sidan, hade en perifer lokalisering, an
tingen nära gränserna i öst och väst mot respektive Ryssland och Danmark/Norge, 
eller som uppstäder i glest befolkade delar av rikets västra och norra delar. Detta 
lokaliseringsmonster reflekterar kronans tilltagande kontrollsträvanden, riktade an
tingen utåt mot fientliga grannländer eller inåt mot perifera regioner med växande 
ekonomisk och demografisk betydelse. Från enkla marknadsstäder förvandlades 
dessa funktionsändrade städer till uppbördsstäder, genom att bli garnisonsstäder 
och/eller centra för civiladministrativa eller ecklesiastika regioner.

Förra hälften och mitten av 1600-talet framstår som den kritiska perioden för 
dessa förändringar i stadsfunktioner, även om effekterna av funktionsändringarna är 
synliga genom hela 1700-talet. Förlusterna av exportfunktioner inträffade nästan 
uteslutande under århundradets förra hälft, medan vinst av uppbördsfunktioner på
gick in i århundradets senare del. Det är en kronologi som reflekterar den intensiva 
politiska reformverksamhet, som åtföljde Sveriges stormaktsstatus. Sist och slutli
gen måste den tolkas som en produkt av statsbildningsprocessen i det tidigmoderna 
Sverige.

Funktionsvinster och funktionsförluster i jämförande perspektiv
Funktionsförändringarna på 1600-talet omskapade uppenbarligen förutsättningarna 
för urbaniseringsprocessen. Diagrammen 16:13 och 16:14 jämför medelvärdesindex 
för de båda grupperna av funktionsändrade städer. Deras kontrasterande storleks- 
utveckling efter 1600-talets slut är tydlig, liksom det faktum att 1600-talet som hel
het innebar en svagt vikande trend för båda grupperna. Tillväxtindexen bekräftar de 
funktionsförlorande städernas svaga utveckling, medan de funktionsvinnande städer
na låg klart över referensgruppen med det enda undantaget under 1600-talets senare 
del.

Den mer detaljerade bilden i trendlinjediagrammen bekräftar att de städer som 
gjorde funktionsvinster hade bättre tillväxtbetingelser än städerna med funktions
förluster. (Diagram 16:15 a—e) Visserligen är städerna med funktionsvinster så fåta
liga, särskilt före 1600-talets mitt, att reservationer måste lämnas för slumpfaktorns 
roll. Men bilden är entydig. Det är bara under 1600-talets senare del som tillväxtens 
tyngdpunkt ligger högre i gruppen städer med funktionsförlust. Under alla andra 
perioder är tendensen den motsatta.



Diagram 16:13 - Storleksindex för städer med funktionsändringar, 1570-
till 1810-tal

161 Ot1570t 1650t 1690t 1730t 1770t 1810t
Period
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Ä+= städer med funktionsvinst

Källa: se Appendix

Diagram 16:14 -Tillväxtindex för städer med funktionsändringar, 1610- till
1810-tal
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Diagram 16:15a - Tillväxt bland funktionsändrade städer 1610-1650-tal

4,0

X 1.0

ilHIIllI llllliillll

, > - mm \

-mmm..*1

o * *■
-1,0

-2,0

*
20 30

Antal städer

♦ À- städer 1610t-1650t

* Ä+ städer 161 Ot-1650t

Kvartil 1

Medel

X Median

• Kvartil 3

-Linjär (Kvartil 1)

-Linjär (Kvartil 3)

Linjär (Medel)

“Linjär (Median)

Diagram 16:15b - Tillväxt bland funktionsändrade städer 1650-1690-tal
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Diagram 16:15c - Funktionsändrade städer, tillväxt 1690-1730-tal

♦ Ä- städer 1690t-1730t

m Ä+ städer 1690t-1730t

Kvartil 1

Medel

X Median

• Kvartil 3

.............. -Poly. (Kvartil 3) y

Poly. (Medel)

-Poly. (Median)

-Poly. (Kvartil 1)

Diagram 16-15d - Funktionsändrade städer, tillväxt 1730-1770-tal

Ä- städer 1730t-1770t 

Ä+ städer 1730t-1770t 

“ ’
Medel

Median

• Kvartil 3 

- - - - Poly. (Kvartil 3) 

Poly. (Medel) 

Poly. (Median) 

--------Poly. (Kvartil 1)



Diagram 16:15e - Tillväxt bland funktionsändrade städer 1770-181 O-tal

.i.tm.i

Antal städer

♦ A- städer 17701-181 Ot 

m À+städer 1770t-181 Ot

Kvartil 1 

Medel

X Median 

• Kvartil 3

..............-Linjär (Kvartil 3)

............... Linjär (Median)

Linjär (Medel)

- - - - - -Linjär (Kvartil 1)

Ekonomiska urbaniseringsfaktorer — slutsatser

Sammanfattningsvis skulle jag vilja peka på skillnaderna mellan olika urbaniserings- 
skeden och diskutera de viktigare tendenserna mot bakgrund av kapitlets teoretiska 
utgångspunkter. Jag kommer att göra detta utifrån de sammanfattande diagrammen 
16:16 och 16:17 samt trendlinjediagrammen 16:18a—e.

Det expansiva 1600-talet - uppbörd och marknad i samverkan
Urbaniseringsförloppet under det expansiva 1600-talet visar tydliga men inte alltid 
så lätt tolkade tecken på växlingar i bakomliggande urbaniseringsmekanismer. I dia
grammen nedan har flerfunktionsstäderna, dvs de större och funktionellt komplexa 
städerna, en svagt positiv storleksutveckling genom hela 1600-talet. Denna trend 
förstärks om man lägger Stockholms starka utveckling till bilden. Tillväxttalen är 
också högre än referensgruppen av medeltidsstäder.

Jämför man export- och uppstäderna med varandra framträder en något positivare 
utvecklingsbild för uppbördsstäderna. (Ovan sid. 282—288) Tillväxten kan tolkas 
som både marknads- och uppbördsgenererad, med en något starkare tyngdpunkt på 
uppbördsfunktionerna.

De enkla marknadsstäderna hade likaledes en positiv utveckling under 1600-talet. 
Den visar sig i växande storleksindex från 1610-talet och i högre tillväxtindex än 
referensgruppens. Stapelpolitiken tycks inte ha försämrat de enkla marknadsstädernas



Diagram 16:16 - Storleksindex fördelat på ekonomiska stadstyper, 1570-
till 1810-tal

t 1.50

=>: 1,30

•c 0.9C1570t 161 Ot 1650t 1690t 1730t 1770t 1810t

■■111
0,10

Period Kiillä: se Appendix

------- Medelvärde, Ä- städer

X Medelvärde, Ä+ städer 

*4·** Medelvärde, M-städer totalt 

♦^Medelvärde, Flertunk

Flerfunk = samtliga flerfunktionsstäder
E = exportstäder
U = uppbördsstiider
Ä-= städer med funktionsförlust
Ä+= städer med funktionsvinst
M-städer totalt = samtliga enkla
marknadsstäder

Diagram 16: 17 -Tillväxtindex fördelat på ekonomiska stadstyper, 1610- till
1810-tal

ωΌ

Medelvärde, Flerfunk

- - tør - - Medelvärde, Ä- städer

• Medelvärde, Ä+ städer

— - Medelvärde, M-städer totalt :

Flerfunk = llerfunktionsstäder 
Ä-= städer med funktionsförlust 
Ä+= städer med funktionsvinst 
M-städer totalt = samtliga enkla 
marknadsstäder

Källa: se Appendix

Period Index = medeltidsstäder-aktuell stadstyp



Diagram 16:18a - Stadsfunktioner och stadstillväxt 1610-1650-tal

3,0

J40

Antal städer

• EU städer 1610t-l650t

• Ä städer 1610t-165Ct 

M städer 1610t-1550t 

Kvartil 1

X Medel

• Median

+ Kvartil 3

--------Poly' (Kvartil 3)

- - - - Poly. (Kvartil 1)

1 Poly. (Median)

Poly, (Medel)

Diagram 16:18b - Stadsfunktioner och stadstillväxt 1650-1690-tal

♦ I U stacor 1650:1630!■ ::l ·: :: . : ! : :■■: : : : : :;
■ Ä städer 1650t-1390t 

: M städer 1650t-'690t 

Kvart" 1

Mede.............

Median :
Kvartil 3

jr

+
' " Poly. (Median)

• - - - - - Poly. (Kvartil 3)

• - - - - - Poly. (Kvartil 1) 

Poly. (Medel)

Antal städer



Diagram 16:18c - Stadsfunktioner och stadstillväxt 1690-1730-tal

X 1,0

Antal städer

♦ EU städer 1690t-1730t

* Ä städer 1690t-1730t

M städer 1690t-1730t

Kvartil 1

X Medel

• Median

4~ Kvartil 3

— Poly. (Median)

Poly. (Medel)

-Poly. (Kvartil 3)

-Poly. (Kvartil 1)

Diagram 16:18d - Stadsfunktioner och stadstillväxt 1730-1770-tal

'tlllllll

d 1,5

— 100 .

Antal städer

♦ EU städer 1730t-1770t
. . n:.:··.::·: ■ .·

11 Ä städer 1730t-1770t 

M städer 1730t-1770t

:

X

- ·

Kvartil 1 

Medel 
Median 

Kvartil 3

-Poly. (Kvartil 3) 

Poly. (KvartiH) .
Poly. (Median) 

Poly. (Medel)



Diagram 16:18e - Stadsfunktioner och stadstillväxt 1770-1810-tal

♦ EU städer 1770t- 81 Ot 

W Ä städer 1770t-1f10t

M städer 1770t-1l10t 

Kvartil 1 

X Medel

• Median

+ Kvartil 3

■ ...........Poly. (Kvartil 3)ru- ......LT.. ... ..... ......... :
■ · - - - - Poly. (Kvartil 1)

"■"•Poly. (Median)

.......... Poly. (Medel)

utvecklingsmöjligheter under 1600-talet. Stapelpolitiken kan i stället förväntas ia 
påverkat de städer som förlorade funktioner. De statistiska indikatorernager ett vist 
stöd åt den hypotesen för 1600-talets förra del. Tillväxtindex ligger något under refe
rensgruppens och storleksindex visar endast en svagt vikande trend efter 1610-taht. 
Tydligast framträder en eventuell effekt av stapelpolitiken i hierarkidiagrammet hr 
1610—1650-talet där de funktionsändrade städerna uppvisar en genomsnittligt 
något lägre tillväxt än de båda övriga stadskategorierna. Under följande period it 
denna skillnad försvunnen. Trots att många städer förlorade sin rätt till utrikes sep 
lation går det inte här att entydigt stödja uppfattningen att denna förändring staÄt 
underminerat dessa städers utvecklingmöjligheter. Om politiken haft negativa effec
ted vilket är troligt, har dessa i viss utsträckning uppvägts av andra faktorer. Flertakt 
av de städer som förlorade stapelrätten var små eller mindre medelstora städer, mrd 
begränsad ekonomisk räckvidd. De var de facto enkla marknadsstäder redan innan le 
förlorade stapelrätten, och som sådana den lilla ekonomins” städer. Deras utvec:- 
lingsbetingelser var sannolikt mer beroende av näromlandets och den nära regioneis 
utveckling än av svängningarna i den "stora ekonomin”. För dessa städer blev dm 
långsiktiga demografiska och ekonomiska expansionen under det s.k. ”långa femtoi- 
hundratalet” av större betydelse.

Det är möjligt att några av de expansiva tendenserna från Sveriges "långa fen- 
tonhundratal” fortsatt in i 1600-talets senare del. Enligt aktuella studier fortsace 
befolkningsexpansionen århundradet igenom, om än kanske i något långsammae 
takt. Agrarekonomins ”reproduktiva förmåga” har understrukits. Andra indikation-r



pekar emellertid på stigande sociala och ekonomiska svårigheter under århundradets 
senare del. Statsfinanserna var pressade, och trycket på bondesamhället ökade i takt 
med ökande skatter, utskrivningar och andra bördor förknippade med Sveriges roll 
som en europeisk stormakt. Växande klassmotsättningar och politisk kamp förde 
vidare mot det karolinska enväldet, den speciella svenska varianten av kunglig abso
lutism.120

Centraliseringstendensen på 1600-talet orsakades i huvudsak av politiska beslut. 
Det var en utveckling som under 1600-talets förra del var starkt orienterad mot 
Stockholm, som under loppet av några få decennier växte ut till huvudstaden i en 
stärkt och reorganiserad nationalstat. På så sätt bars urbaniseringsprocessen under 
denna uppgångsfas, för att anknyta till Hicks terminologi, fram av en stark utveck
ling i såväl marknads- som uppbördssektorerna i den ”stora" svenska ekonomin. 
Men samtidigt kan vi se hur den ”lilla” ekonomins städer också haft gynnsamma 
tillväxtbetingelser särskilt under 1600-talets förra del.

Den ”urbana krisen” vid 1700-talets början
De positiva demografiska och ekonomiska betingelserna för perifer urban tillväxt för
sämrades radikalt vid 1700-talets början. Det faktum att de enkla marknadsstäderna 
tycks ha klarat sig relativt bra kan kanske tolkas som ett tecken på att den ekono
miska stagnationen och kommande krisen gick jämförelsevis skonsamt fram i stads- 
hierarkins lägre nivåer. Det senare 1600-talet med dess något långsammare urbana 
tillväxt hade ändå en urbaniseringspotential i den fortgående allmänna befolknings
tillväxten. De kustlokaliserade enkla marknadsstädernas svaga utveckling under 
1700-talets krisperiod antyder emellertid att den allmänna ekonomiska och sociala 
krisen då var utbredd, och ofta inte skonade mindre städer mer än de stora städerna 
om lokaliseringsförutsättningarna var ogynnsamma. Krisen hade i stor utsträckning 
politiska orsaker, och den emanerade ur Sveriges krigssträvanden och förluster. Den 
var en produkt av socialt, demografiskt och ekonomiskt tryck och désorganisation. 
Givetvis kunde vissa städer profitera på den extrema situationen, men flertalet av dem 
upplevde en period av mycket svag tillväxt eller total stagnation.

Diagrammen 1 6:16 och 16:17 antyder inte några större förskjutningar mellan de 
olika stadskategorierna. Tillväxtindex ligger något över, men nära, referensgruppens, 
och storleksindex visar en viss positiv förändring hos flerfunktionsstäderna. Denna 
förändring var, som redan konstaterats, främst betingad av uppbördsstädernas relativt 
goda utveckling. Det är bara en av stadsgrupperna som från 1690-talet uppvisar en 
klar och entydigt positiv trend. De städer som fått tillskott av viktiga stadsfunktio- 
ner, främst uppbördsfunktioner, började avancera stadigt. I jämförelse med referens
gruppen hade denna lilla stadskategori en mycket hög genomsnittlig tillväxt, vilket 
innebar att den storleksmässigt nära nog växte ifatt referensgruppens storleksmedel- 
värde. Tillskottet av nya stadsfunktioner har uppenbarligen verkat som en tillväxt
injektion, och expansionen fortsatte 1700-talet igenom. Trendlinjediagrammet (16: 
18c) visar en jämn fördelning av tillväxtens tyngdpunkter. Slutsatsen måste bli att 
den urbana krisen slog brett och drabbade en mängd städer, men att uppbördsfunk
tioner i viss mån kunde motverka kristendenserna.



Exportledd stad sti II växt under frihetstiden
1700-talets mitt kännetecknades av ett polariserat tillväxtmönster. Det drevs av allt 
att döma fram av positiva marknadsekonomiska förhållanden, med exportsektorn 
som ledande sektor. De exportprofilerade städerna var vid denna tid en starkt expan
siv stadsgrupp, och bidrog under dessa decennier till att hålla flerfunktionsstädernas 
tillväxt på en hög nivå. (Ovan sid. 270)

Den svenska urbaniseringen mellan 1730- och 1770-talen framstår, i ett europeiskt 
sammanhang som i viss mån ”hemmatillverkad". Detta om man begränsar uttrycket 
”hemmatillverkad” till att gälla politiska, ekonomiska och sociala processer unika 
för återhämtningen av det svenska samhället efter krigets förstörelser och förlusten 
av stormaktsställningen. Det som hände efter den stora krisperioden kan närmast 
beskrivas som ett utdraget skede av politiskt initierad och understödd ekonomisk 
återhämtning och rekonstruktion. Men den europeiska bakgrunden var också positiv. 
Efter det spanska tronföljdskriget rådde i Europa en relativ fred under flera decenni
er. Ekonomierna kunde återhämta sig och staterna på nytt växa sig starka.

Den tydliga tillbakagången i de enkla marknadsstädernas position efter 1730- 
talet är en indikation på de omfördelningseffekter som frihetstidens exportledda 
urbaniseringsförlopp åstadkom. (Diagram 16:16 till 16:18) Städerna med funk
tionsförluster hade här en snarlik utveckling, som bekräftar att dessa städer under 
1700-talet inte skilde sig mycket från de enkla marknadsstäderna. Under frihets
tidens urbana återhämtning kontrasterar dessa båda stadsgruppers tillbakagång skarpt 
mot expansionen bland exportstäderna. I trendlinjediagrammet (16:18d) framträder 
detta på så sätt att flerfunktionsstädernas tillväxt är högre än de funktionsändrade 
städernas, vilka i sin tur har högre tillväxt än de enkla marknadsstäderna. Mönstret 
är entydigt. Perioden kännetecknas av en inre polarisering i stadssystemet på ett sätt 
som liknar det tidiga 1600-talet, men denna skapades i detta skede mer av export- 
städernas starka tillväxt än en stark utveckling bland de enkla marknadsstäderna.

Uppbörds- och agrarekonomi som 
urbaniseringsfaktorer ca 1770-tal till 1810-tal
I den internationella litteraturen fortsätter 1600-talets kris och följande stagnations
fas in i 1700-talets senare del, då en agrar expansion så småningom börjar generera 
tillväxt i stadshierarkins lägre skikt. I Sverige kan man iaktta detta skede av ”stads- 
tillväxt underifrån” vid 1700-talets slut och 1800-talets början. I diagrammen ovan 
stöds en liknande hypotes för Sveriges del med de enkla marknadsstädernas åter
hämtning som expansiv stadsgrupp. Tillväxtindex för perioden 1770- till 1810-talen 
är tillbaka där den låg under 1600- och början av 1700-talet. Exportstädernas tillväxt 
återgick däremot till en lägre nivå, men detta kompenserades genom uppbördsstä- 
dernas återkomst bland de starkt växande städerna. Flerfunktionsstäderna kunde 
således relativt väl hävda sig gentemot referensgruppen. Ytterligare ett tecken på 
uppbördsekonomins roll för stadstillväxten är den fortsatt starka expansionen bland 
städerna som fatt funktionstillskott. I flertalet fall handlade det här om städer som 
blivit residensorter, garnisonsstäder eller stiftscentra. Resultaten, sådana de framträ



der i trendlinjediagrammet (16:18e), visar därigenom en relativt jämn fördelning av 
tillväxten, men där den märkbara kontrasten i förhållande till föregående period är de 
enkla marknadsstädernas starkare tillväxt.

Skedet från frihetstidens slut till 1 800-talets början kännetecknades således av 
uppbördsekonomiska urbaniseringsmekanismer och goda tillväxtbetingelser skapade 
i den ”lilla” huvudsakligen agrara marknadsekonomin.

Koncentration/centralisering - uppbörd/marknad
Avslutningsvis vill jag bara återknyta till den allmänna diskussionen i inledningen 
rörande dels effekterna av uppbörds- respektive marknadsekonomiska aktiviteter, 
dels betydelsen av städernas funktionella komplexitet och centralitetsgrad. För att än 
en gång ta avspark i Hicks och Eisenstadt/Shachar skulle jag vilja framhålla det tidig
moderna skedets blandade karaktär. Den långperiodiska urbaniseringscykeln skapa
des av samspelet mellan marknads- och uppbördssystemen. Koncentrations- och cen
tralisen ngskrafterna samverkade. Dessa sociala integrationsmekanismer arbetade i 
ömsesidig växelverkan i Sverige, på ett sätt som framstår som typiskt för denna period 
av europeisk stadstillväxt. Den övergripande bilden visar en mixtur av växelverkande 
ekonomiska krafter.121

Med utgångspunkt i Hicks kan vi konstatera att ”mellanfasens” ekonomiska 
utveckling kännetecknades av den merkantila ekonomins underordning under den 
politiska makten, samtidigt som denna politiska makt var beroende av en fungerande 
och helst blomstrande merkantil ekonomi. Urbaniseringsprocessen kan inte frikopp
las från denna ”merkantilistiska” ekonomiska ordning. Tvärtom! Under stormakts
tidens expansionsfas framstår de nära kontakterna mellan storskaliga ”kapitalistiska” 
ekonomiska aktörer, krona och högadel som en (kanske nödvändig) förutsättning för 
den starka aggregerade stadstillväxten. Men detta är också en period när ”centralise- 
ringskrafterna” spelade en vital roll, och då makteliter mer än någonsin utnyttjade 
politiska medel, för att skapa ett stadssystem som passade för elitens nationella poli
tiska mål. På så sätt förskjöts balansen mellan de storskaliga marknadsekonomiska 
respektive uppbördsekonomiska systemen, men den upplöstes aldrig i en kamp mel
lan två motsatta urbaniseringskrafter.

Men trots ömsesidigheten i samspelet mellan privat och offentligt, marknad och 
uppbörd, koncentration och centralisering, har det varit möjligt att spåra urbanise
ringsmonster som kan återföras på denna dikotomi i den tidigmoderna ekonomiska 
strukturen. Exportsektorn framstår generellt som en viktig dynamisk faktor. Av allt 
att döma har den storskaliga marknadsekonomin, eller "handelskapitalismen”, spe
lat en betydelsefull roll under vissa skeden av urban tillväxt, huvudsakligen då under 
1600-talets förra del och i särskilt hög grad vid mitten av 1700-talet, medan upp
bördsekonomiska allokeringsmekanismer, eller det feodala/absolutistiska systemet, 
har varit betydelsefullt framför allt under stormaktstidens samhällsorganisatoriska 
uppbyggnadsskede på 1600-talet, men också i viss utsträckning under det sena 
1700-talet.



Funktionell komplexitet
Även den andra urbaniseringsdimensionen, funktionskomplexiteten, har av allt att 
döma varierat över tid. Generellt kan man skissa en modell över kontrasterande 
utvecklingar mellan enkla marknadsstäder och flerfunktionsstäder. Det är frestande 
att tolka den kontrasten som en interaktion och ett negativt beroende mellan de två 
kategorierna. Det fanns också ett ett inslag av konkurrens mellan de stora export- och 
uppbördsstäderna och de mindre uppstäderna. Men detta måste förbli en hypotes, som 
egentligen inte blir så väl understödd av resultaten i detta kapitel. Tendenserna var 
långt ifrån entydiga och den klara kontrasten mellan enkla marknadsstäder och fler
funktionsstäder står inte att finna exempelvis i diagrammen 16:15 och 16:16. Andra 
faktorer spelade också sina roller i det stora spelet, och regionalt och temporärt måste 
vi utgå från att det fanns ett utvecklat beroende mellan flerfunktionsstäderna och 
deras omlandsstäder. Tillväxt i den ena kategorin kunde generera tillväxt i den andra.

Detta till trots är det rimligt att tolka det sena 1500- och tidiga 1600-talet som 
ett skede dominerat av stadstillväxt ”underifrån”, framdrivet av gynnsamma ekono
miska och demografiska trender. I Braudels terminologi skulle man kunna tolka 
detta skede av urban tillväxt som ett utslag av expansiva tendenser i vardagslivets 
småskaliga ”marknadsekonomi”. I svensk forskning har denna period beskrivits som 
demografiskt och ekonomiskt expansiv, med en allt viktigare roll för utmarksområ- 
dena och en ekonomi baserad på lågproduktivt jordbruk, agrara binäringar, lands
köp och bondeseglation. Marginalresurser utnyttjades i stigande utsträckning och 
rikets naturresurser exploaterades allt effektivare.

Denna gynnsamma situation fortsatte på 1600-talet, och den skapade utrymme 
för de enkla marknadsstädernas fortsatt goda utveckling. Men efter hand tycks den 
urbana stagnationen och framväxande krisen ha nått ner till stadssystemets lägre 
nivåer. Den svaga urbana tillväxten under 1700-talets första decennier indikerar en 
allmän och utbredd stagnation i det socio-ekonomiska systemet. I braudelsk mening 
slog krisen till mot såväl den kapitalistiska ekonomin som den enkla marknadseko
nomin. Men den tycks ändå ha slagit mindre hårt mot de enkla marknadsstäderna. 
Uppbördsstädernas roll i den sena stormaktstidens samhällsorganisatoriska omstruk
tureringar kompenserade för exportstädernas sämre utveckling under samma skede. 
De rena uppbördsstäderna men, särskilt städerna med funktionsvinster, varav flerta
let var uppbördsfunktioner, hade en stark relativ utveckling under krisdecennierna 
vid 1700-talets början.

Följande skede av återhämtning och reorganisation innebar emellertid inte en 
balanserad utveckling mellan dessa två stora kategorier av städer. I relativa termer 
förlorade de enkla marknadsstäderna positioner i förhållande till flerfunktionsstäder
na, och det var delvis ett resultat av indirekt politiskt-ekonomiskt stöd från den nya, 
merkantilistiskt orienterade, parlamentariska regim som dominerade större delen av 
frihetstiden. Av flerfunktionsstäderna var det främst exportstäderna som åter stärkte 
sin ställning. Undersökningsperiodens sista decennier från 1770- talet till 1800- 
talets andra decennium visar en balanserad utveckling där flerfunktionsstäderna och 
de enkla marknadsstäderna utvecklas något bättre än referensgruppen utan att deras 
relativa positioner förskjuts nämnvärt.



Man måste avslutningsvis konstatera att de iakttagna övergripande mönstren inte 
är så entydiga att urbaniseringens orsaker enbart kan formuleras i nationella 
och/eller internationella ekonomisk a termer. De urbana strukturer som framträder på 
den övergripande nivån är aggregeringar av regionala och lokala underströmmar. 
Den svenska stormakten omfattade ett stort och heterogent territorium, som lämna
de vida ramar för geografiska särutvecklingar i det urbana rummet. Olika delar av 
riket svarade på olika sätt, när de storskaliga ekonomiska och samhällsorganisatoriska 
processerna penetrerade denna europeiska periferi.





DEL IV STÄDERNA I DET STORA 
SAMMANHANGET

Kapitel 17. En samtida bakgrund

Absolutism och ”europeisk världsekonomi”

”The cities of Europe”, säger Jan ele Vries, "came to form a single, albeit loosely coup
led urban system, a system with sufficient integrity that the behaviour of national 
and regional subsystems cannot be well understood in isolation.” Till skillnad från i 
länder som Ryssland, Japan och Kina var det europeiska systemet inte baserat på poli
tisk och administrativ integration utan i stället på ekonomisk. I Europa var integre
ringen horisontell och baserad på konkurrens mellan funktionellt differentierade städer. 
Ryssland, Japan och Kina var vertikalt integrerade i hierarkier av administrations- 
och marknadscentra.1

Den svenska urbaniseringsprocessen var sedan högmedeltiden en del av denna 
"integrerade" europeiska enhet.J Det som hände med det urbana systemet i Sverige 
kan inte förstås i isolering från det europeiska sammanhanget. Tidens politiska och 
ekonomiska makroprocesser var starkt dynamiska och gjorde inte halt vid nations
gränser. De länkade tvärtom samman och skapade likartade lösningar över stora geo
grafiska områden. Vill vi förstå vad som hände här uppe i norr, måste vi ha en upp
fattning om de större processerna - deras kronologi och deras strukturella konturer. 
Det följande är ett försök att ge en bakgrund till den svenska urbaniseringen genom 
några av huvudlinjerna i det större sammanhanget. Vilken typ av samhälle skapade 
den säreget europeiska urbana struktur, .som de Vries tycker sig iaktta? Vilka faser 
genomlöpte den europeiska urbaniseringen? Hur omskapades och förändrades det ur
bana systemets inre strukturer?

Först och främst var det ett samhälle under dynamisk tillväxt. Det tidigmoderna 
Europa kännetecknades av expansiva strukturer, nya förlösande mönster, och ett 
snabbare utvecklingstempo. Expansionen var geografisk men också ”intellektuell”. 
Den öppnade nya horisonter i europeernas världsbild. ”Europas” gränser flyttades 
över världshaven. Grunden lades till omfattande koloniala imperier. På det kul
turella och religiösa planet skapade renässansen och reformationen stora förändring
ar i attityder och tänkesätt; tankar och idéer som mognade till upplysningstidens 
rationalism, individualism och framstegsoptimism. De första stegen togs mot en 
naturvetenskaplig världsbild. Redan på 1 600-talet kan vi skönja den sekularisering 
av verklighetsuppfattningen, som skulle bli mer utpräglad under kommande sekler. 
Nya, rationella, idéer började göra sig gällande inom statskonst och justis. Det 
tidigmoderna Europa slog in på en väg som började avvika allt mer från den övriga 
världens.



Europas ”långa vågor”
Den europeiska vägen var samtidigt en väg över berg och vågdalar. Den forcerade bar
riärer och slingrade sig runt hinder, men den var långt ifrån entydig och självklart 
positiv. Den mer eller mindre "drabbade” den övriga delen av världen. Men även de 
europeiska staterna fick kännas vid kraftiga bakslag. Befolkningarna slogs ned av 
återkommande demografiska och ekonomiska kriser. Överskottet i de agrara ekono
mierna var bräckligt. Krig, missväxter och svaga skördar kunde under loppet av 
några få år radera ut ett mödosamt uppbyggt välstånd. Dramatiska klassklyftor ska
pade fattigdom och ofrihet. Men utvecklingens huvudtrend var expansiv, och expan
sionen var demografisk, ekonomisk, politisk och kulturell.

Som nämnts harden efterkrigstida forskningen i växande grad fokuserat intresset 
på de långperiodiska, ”konjunkturella”, rörelserna i den europeiska ekonomin. 
Uttryck som "långa” eller "sekulära” vågor har kommit till användning för att karak
terisera iakttagna rytmer i befolknings- och bebyggelseförändringar, prisrörelser m.m. 
Framför allt har man intresserat sig för agrarsamhällets vågrörelser, men städerna och 
de urbana systemen har också fogats in i den allmänna bilden. '

Det råder i dag en relativ samstämmighet om var och när dessa vågrörelser upp
trädde. I princip handlar det om tre cykler från tidig medeltid till idag. En expansiv 
rörelse från tidig medeltid och framåt kulminerade någon gång under 1 300-talet, för 
att då avlösas av en omfattande, nära nog alleuropeisk ”agrarkris”. Nästa uppgång 
började vid övergången mellan medeltid och tidigmodern tid. Hela 1500-talet och 
förra delen av 1600-talet kännetecknades av en demografisk och ekonomisk expan
sion. Övergången till nästa stagnationsskede inträffade vid olika tidpunkter i olika 
delar av Europa. Medelhavsområdet drabbades tidigare än de nordvästliga delarna, 
men mot 1600-talets slut domineras totalbilden av depressionssymptom. En svagare 
tillväxt präglade utvecklingen under stora delar av 1700-talet. Först under 1800- 
talet gick den europeiska ekonomin in i sin tredje, och hittills senaste cykel, den in
dustriella.

Orsakssammanhangen bakom de cykliska förändringarna har diskuterats utan att 
konsensus har uppnåtts. Dels finns motsättningar mellan författare som betonar 
historiska tillfälligheter, eller s.k. icliografiska förändringsfaktorer, och dem som 
lyfter fram generella samband. Dels finns diskrepanser mellan demografiska, ekono
miska och politiska betoningar. Synen på "strukturbrotten”, övergångarna från 
expansiva till regressiva förlopp och vice versa, har haft en särskild tendens att fram
kalla debatter.

Det tidigmoderna Europa föddes ur en kris. Den senmedeltida ”agrarkrisen” hade 
inneburit folkminskning, arbetskraftsbrist och ödeläggning av jordbruksarealer. Dess 
orsaker är omdebatterade, men under l40()-talets senare hälft förbyttes stagnationen 
i en uppåtgående konjunktursom varade i stort sett obruten in i 1600-talet.4 Befolk
ningen ökade. Nya efterfrågemönster uppstod och stimulerade handel och ”proto- 
industriell” produktion. Jordbruksproduktionen ökade och priserna steg. Till följd 
av den snabba befolkningstillväxten blev prisstegringarna särskilt stora på jord
bruksprodukter. En ny internationell arbetsfördelning började ta form, där Europas 
perifera delar länkades in i ett allt mer specialiserat varuutbyte med de centrala, eko



nomiskt mer utvecklade områdena. Inom den "gamla” världens gränser försköts den 
ekonomiska tyngdpunkten. Det tidigare så blomstrande medelhavsområdet upplevde 
en relativ tillbakagång. Europas ekonomiska centrum kom i stället att gradvis för
flyttas mot atlantkusten i nordväst. Redan under 1500-talet hade den process satt 
igång som skulle göra Nederländerna och England till de följande seklens ekonomiska 
stormakter.

Framväxten av den moderna centralstaten blev ännu en skickelsediger och ”ny” 
strukturell faktor i den europeiska forandringsprocessen. Den innebar en politisk 
maktförskjutning, med stora konsekvenser för de europeiska ländernas inre och yttre 
förhållanden. Den kom att påverka de lokala samhällena på alla deras nivåer med 
viktiga sociala och kulturella förändringar som följd. Staten utvecklades mot en 
omnipotent samhällelig närvaro, med makt att slå till mot opposition och utnyttja 
växande resurser för att styra och reglera i eget intresse.

Den nya och starkare kungamakten vilade på en effektiviserad finansförvaltning 
och en utbyggd byråkratisk apparat. Kontrollsystem och skattetryck hårdnade och 
samverkade med folkökning, ekonomisk tillväxt och allmänt effektivare förvaltning 
till att ge centralmakten ekonomiska resurser som saknat motsvarighet i det medel
tida samhället. Delvis handlade den statliga resursexpansionen om en omfördelning 
av ekonomiska tillgångar. I de protestantiska staterna innebar reformationen en stor- 
skalig överföring av egendom från den krossade katolska kyrkan till kungamakten. 
Delvis handlade det också om exploatering av nyupptäckta världar i Afrika, Asien 
och Amerika. Men i huvudsak var det fråga om tillväxt i den europeiska ekonomin. 
För vissa tider och i vissa regioner får vi dessutom räkna med ett intensifierat exploa- 
teringstryck mot den jordbrukande befolkningen. Den ”andra” livegenskapens fram
växt i Östeuropa tillhör den bilden.

De ökande ekonomiska resurserna medförde i sin tur en kraftig stegring av de 
offentliga utgifterna. Praktälskande renässanshov blev en allt mer kostnadskrävande 
del av den statliga hushållningen. Kungar och furstar slösade offentliga medel på en 
spektakulär lyxkonsumtion, vilken efter hand utvecklades till en del av ”absolutis
mens" auktoritetsförhållanden. Den synliga lyxen tjänade till att öppna klyftan mellan 
fattig och rik, mellan härskare och undersåte. Men även den växande administrativa 
apparaten slukade resurser. Staber av stat.stjänare bemannade slott och kronogods. 
Framväxten av ståndssamhällets politiska <och rättsliga organisationer förutsatte spe
cialister och hantlangare fördelade i hierarkiska nivåer, där aristokratins spetsar i 
praktiken hade monopol på de ledande befattningarna. Den ”senfeodala" maktstruk
tur som byggde under absolutismens auktoritetsförhållanden förutsatte att denna 
sociala "elit” kunde knytas till kronan och regenten. Detta kostade! Det kostade land, 
ämbeten och privilegier. De ledande adelssläkterna fick maktpositioner som ibland 
kunde närma sig autonomitet i förhållande till staten.

De centraliserade staternas inneboende icxpansionstendenser blev en ständig källa 
till konflikter och militära uppgörelser. Etc statssystem skapades som präglades av en 
ömtålig maktbalans. Förskjutningar i demna kunde alltför lätt leda till krig. När 
Perry Anderson vill förklara den absoluta statens framväxt på 1500- och 1600-talen 
pekar han på de enskilda staternas strävaneden att hålla utvecklingstakten i konkur



rens med varandra. Grannstaterna upplevdes som potentiella hot mot den egna säker
heten. Förändringar i den internationella maktbalansen, kombinerade med utveck
lingen inom den militära teknologin, drev fram allt större och kostsammare arméer, 
flottor och fasta försvarsanläggningar. I kapprustningens tecken och i spelet med 
konkurrerande hotbilder skapades en makt- och resurscentralisering som tidigare 
saknat motstycke. Det nya europeiska statssystemet blev ännu en integreringsfaktor. 
Europa präglades inte bara av ekonomisk integrering utan också av en sammanlänkan
de och intensiv statskonkurrensJ

De många sammanfallande, expansiva trenderna på 1 500- och 1600-talen avlöstes 
så småningom av den stagnation som har gått under namnet ”sextonhundratalets 
kris”/’ Även denna ”kris" har eldat den historiska debatten. På samma sätt som sen
medeltidens agrarkris har diskussionen om 1600-talskrisen fört olika uppfattningar 
och tolkningar ut i ljuset. Överdimensionerade statsapparater har ställts mot krisför
klaringar av ekonomiskt och demografiskt snitt. Befolkningstillväxten stannade upp. 
En allmän nedgång ägde rum inom jordbrukssektorn. Industri och handel omstruk
turerades, men tycks inte ha genomgått någon mer uttalad stagnation. Det trettio
åriga kriget och de många andra krigen har anförts som utlösande faktorer och orsa
ker till att vissa områden drabbades djupare och varaktigare än andra.

I dagens vetenskapliga debatt har man emellertid tonat ner ”1600-talskrisens” 
djup och varaktighet. Man är idag snarare beredd att tala om en temporär svacka inom 
en expansiv ram. För det första drabbades olika delar av Europa olika hårt. För det 
andra inträffade storskaliga regionala omfördelningar, som stimulerade expansion i 
vissa delar av Europa medan andra gick mot en långvarig stagnation.

Den europeiska moderniseringscykeln satte igång på allvar först på 1800-talet. 
Efter den engelska industrialiseringens banbrytande förebild på 1700-talet följde 
den ena europeiska staten efter den andra samma väg mot produktivitetshöjande eko
nomiska förändringar. Denna genomgripande sociala omstrukturering utgick emel
lertid från betingelser som vuxit fram redan tidigare. Det traditionella agrarsamhäl
let började redan på 1700-talet omvandlas under trycket av en växande befolkning. 
Jordbruksproduktionen steg, bland annat som en följd av tekniska och organisatoris
ka förändringar i agrarsamhället. Ekonomins l’ancien regime hade börjat sin reträtt. 
De viktiga strukturella förändringarna ägde under detta skede rum på landsbygden 
inte i städerna.

Befolkning som orsak och verkan
Den europeiska utvecklingen under medeltid och tidigmodern tid genomgick såle
des flera omorienteringar och riktningsförändringar. Expansiva skeden avlöstes av 
stagnationsperioder. Den långsiktiga trenden var emellertid expansiv. Diskussionen 
om de grundläggande orsakssammanhangen har inte skapat någon enighet. Det är 
rimligt utgå från att tillfälliga historiska händelser, s.k. idiografiska faktorer, som 
pesterna på 1300-talet eller krigen på 1600-talet, inte räcker till som förklaringar till 
de långperiodiska cykler som har iakttagits. Orsakerna måste ligga djupare och vara 
mer grundläggande för den sociala förändringens mekanismer. Fernand Braudel för 
en tentativ diskussion kring detta problem, men han kan inte bestämma sig för en av



görande variabel. Befolkningsvariabeln är strategisk men "utan tvivel ... lika mycket 
verkan som orsak”. Ädelmetallflödet till och från den europeiska kontinenten, pen
ningmängden, de europeiska prisfluktuationerna och industriproduktionen framstår 
alla som väsentliga. Men ingen av dem får rangen av nödvändig förutsättning, final 
orsak. De sekulära vågornas ”gåta” leder ändå till slut Braudel in på befolkningens, 
"massornas” roll och öden.

”Förr betalades det välstånd för småfolket som åtföljde de sekulära tillbakagång
arna alltid med enorma offer — 1 350 rörde det sig milt sagt om miljoner döda, på 
sextonhundratalet inträffade en allvarlig demografisk stagnation. Och det var just 
denna minskning av antalet människor och av den ekonomiska spänningen som 
utlöste en märkbar förbättring för de överlevande, för dem som klarat sig undan 
gisslen och folkminskningen.”

Här skymtar otvivelaktigt Malthus fram i den karakteristiskt undanglidande braudel- 
ska formen.

Även de båda amerikanerna Paul M Hohenberg och Lynn Hollen Lees ser den euro
peiska befolkningsutvecklingen i ett modifierat malthusianskt perspektiv. De fram
håller de faktorer som i det europeiska samhället gradvis tillät att de malthusianska 
kriserna kunde övervinnas. Teknologisk utveckling kompenserade tendenser till av
tagande avkastning. En socialt förankrad födelsekontroll förbättrade ytterligare situa
tionen. Den äktenskapliga fruktsamheten hämmades bland annat genom ekonomiska 
hinder mot familjebildning. Följden blev en i förhållande till andra förindustriella 
samhällssystem relativt hög äktenskapsålder. Man har i sammanhanget talat om ett 
särskilt europeiskt familjebildningsmönster. Summan av Hohenberg/Lees resone
mang är, att de europeiska samhällena framgångsrikt lyckades begränsa sina befolk
ningstal, och på så sätt hålla en tillräcklig nivå på realinkomsten. ”Preindustrial Euro
pean populations were not at the mercy of demographic forces completely beyond 
their control. ”s Hohenberg/Lees tolkning av förloppet är ett bidrag till diskussionen 
rörande orsakerna till att Europa under denna tid lyckade skapa ett ekonomiskt, 
politiskt och inte minst militärt övertag gentemot den övriga världen.

Östersjöområdet - från Hansan till Nederländerna och England
De nya utvecklingslinjerna nere på kontinenten skapade återverkningar på östersjö
områdets ekonomi och samhälle. De stora och glesbebyggda områdena i norra och 
östra Europa förvandlades i stigande grad till produktionsområden åt det tätare 
befolkade och ekonomiskt expansiva Nordvästeuropa. Öst och Nord kom att tillgodo
se Västs behov av råvaror och livsmedel från skog, jordbruk, bergsbruk och boskaps
skötsel. Från de västeuropeiska handelsstäderna gick norrut och österut ett mer dif
ferentierat och förädlat utbud av kram- och kolonialvaror, drycker (öl och vin), salt 
och olika sorters textilier.

I likhet med utvecklingen på andra håll i Europa började de tidigare så svaga feo
dala staterna kring Östersjön att genomgå en förvandling till moderna nationalstater 
grundade på en stark kungamakt. Denna nya maktfaktor i östersjöpolitiken skapade



etr maktbalanssystem, som under den tidigmoderna periodens 300 år ledde till ett 
närmast permanent krigstillstånd och ett par väldiga omkastningar i de regionala 
maktförhållandena. Den första kom på 1 500-talet då den danska stormakten tvinga
des ge upp den nordiska unionen. I stället seglade Sverige upp som områdets ledande 
militärmakt. Den andra omkastningen följde med Rysslands maktuppbyggnad (Tå 
1600-talet. Den ryska expansionen ledde vid 1 700-talets början till det slutliga sam
manbrottet för den svenska stormakten.

De geopolitiska strukturförändringarna omskapade samtidigt regionens merkan
tila system. Internationell politik och fjärrhandel var intimt sammanlänkade. När 
maktbalansen förskjöts förskjöts också handelsvägarna. De nordiska staterna blev på 
1 500-talet övermäktiga den dittills dominerande handelsmakten i Östersjöområdet, 
den tyska hansan. De tyska hansestädernas militära och politiska förmåga räckte inte 
till för att möta den territoriella statens maktresurser. Under medeltiden hade hansan 
byggt ut sin kommersiella ledarställning till en stark handelspolitisk maktposition. 
Förändringarna under 1 500-talet innebar att hansestäderna fick se sin roll som regio
nal maktfaktor gradvis gå förlorad. Deras politiska försvagning var till stor del en 
följd av inre intressemotsättningar, men dessa framkallades och tillspetsades av de 
ekonomiska förändringarna i tiden. Hansans sammanhållning klarade inte att stå 
emot förändringens vindar. Under senare delen av 1 500-talet påskyndades den redan 
tidigare märkbara tendensen till upplösning av det hanseatiska handelssystemet. De 
fordom så mäktiga hansestäderna fick vidkännas en allt hårdare konkurrens från de 
expansiva nederländska städerna. De nordtyska hansestädernas strategiska roll som 
transiteringspunkter för den öst-västliga handeln uppluckrades gradvis. Hansaköp- 
männens förmedlande roll kom därmed att så småningom försvinna.9

Sextonhundratalet blev nederländarnas århundrade i Östersjön och ute i världen. 
Nederländskt kapital och nederländskt kunnande satte sin prägel på de ekonomiska 
processerna i de nordiska staterna. I internationell forskning sammankopplas den 
svenska stormaktsexpansionen med Nederländernas storhetstid på 1600-talet.1(1 Sve
riges makttillväxt var delvis sammanlänkad med och beroende av den nederländska. 
Det var en instabil ekonomisk allians på gott och ont. Nederländarna vände sig ofta 
mot svenska intressen. Nederländarnas politik i östersjöområdet hade samma balan
serande syften som en gång Lübeck och Hansan hade haft. Ingen av de nordiska mak
terna tilläts nå hegemoni. När Sveriges expansionism 1659 hotade att utplåna Dan
mark som stat, ingrep nederländarna på Danmarks sida. För Nederländerna var det en 
avgjord fördel med två balanserande makter på vardera sidan om Öresund, det vik
tiga inloppet till Östersjön.

Sjuttonhundratalets merkantila stormakt, England, blev aldrig lika intimt sam
mankopplad med den svenska ekonomin. Visserligen blev den engelska marknaden 
en av den svenska järnexportens viktigaste mottagare, men det försvagade, frihetstida 
Sverige hade inte behov av och kunde inte betala för import av engelskt kunnande 
och kapital på samma sätt som man gjort för nederländskt under stormaktstidens 
uppbyggnadsskede. ”Stormaktsdrömmen" hade på kort tid blivit en ”småstats
realitet”.11



Mellan öst och väst - Norden i Europas utkant
Sverige och Norden låg nära den europeiska expansionszonen runt Engelska kanalen, 
men inte i den. Norden låg i ett slags ingenmansland mellan en östlig och en västlig 
samhällsstruktur. Denna gräns- och utmarkslokalisering bildar ett socio-ekonomiskt 
ramverk kring den svenska urbaniseringsprocessen. 1 den internationella litteraturen 
behandlas Norden ofta som en perifer del av Europa. Nordens städer och ekonomi 
framträder som produkter och utlöpare av större tendenser. Det intressanta i sam
manhanget är inte att Norden placeras perifert, men att området placeras "system- 
internt”. Det är "den europeiska världsekonomins” systemkaraktär som får förklara 
viktiga utvecklingstendenser i det avlägsna Norden. Via det europeiska systemet 
fortplantas inte bara ekonomiska utan även sociala och politiska impulser till perife
rin och hela systemet är sammanlänkat i en strukturell ödesgemenskap.12

Graden av system bet ingad lokal och regional determinism kan förvisso diskuteras 
men sambandet med den europeiska ekonomin förefaller tillräckligt väl förankrat i 
den internationella diskussionen för att motivera att problemet tas upp i den här 
boken. Den svenska eller den danska urbaniseringen kan inte förstås isolerat. Natio
nella och regionala särdrag måste ses i sitt ”systemsammanhang". Det är inte givet att 
systemintegrering på övernationell nivå måste vara enbart ekonomisk. Den kan också 
vara politisk. Det europeiska ”urbana" systemet existerade inom ramarna för både ett 
ekonomiskt och ett politiskt system. Stormaktstidens svenska rike och det oldenburg- 
ska Danmark var delar av det europeiska maktbalans-systemet, och därmed präglade 
av de villkor för territoriell maktcentralisering som skapades av och inom detta 
system. Den nordiska urbaniseringen formades i en social brytningssfär där interna 
utvecklingsfaktorer växelspelade med ett europeiskt, enkannerligen nord- och öst
europeiskt, ekonomiskt och politiskt system.

De stora politiska, sociala och ekonomiska processerna i Europa var strukturella 
produkter av en tid då gränser överskreds. Med den växande ekonomiska integre
ringen skapades nya förutsättningar för olika europeiska regioner. Kontrasterande 
mot ett expansivt Nordvästeuropa stod ett stagnerande Sydeuropa och ett Östeuropa 
i tilltagande beroende av väst. Arbetsdelningen i den ”europeiska världsekonomin” 
skapade vinnare och förlorare och ett väXiinclc ekonomiskt avstånd mellan ett allt mer 
kapitalistiskt, rikare och mäktigare centrum och en periferi, nedsjunken i efterbli
venhet och pressad av växande feodala klassklyftor.

Dessa stora skillnader mellan öst och väst gav upphov till olika typer av urbana 
system. Urbaniseringsnivåerna varierade kraftigt. De ryska och polska slätterna var 
agrardominerade. Här nådde urbaniseringsgraden före 1800 bara undantagsvis över 
några få procent. I Nordvästeuropa, delar av Frankrike, England och Nederländerna, 
hade stadsbefolkningen en helt annan tyngd i den rural-urbana vågskålen. Urbani- 
seringsnivåer på över tjugo procent var inte ovanliga. I de starkast urbaniserade 
områdena bodde nära 40 % av befolkningen i städer och urbana orter.1 ’

De urbana systemen hade olika strukturer. Det ekonomiskt integrerade nordväst 
hade utvecklat ett hierarkiskt mönster. 1 öst stod några få politiska metropoler, 
Moskva, Berlin, Wien, Prag, Warszawa, mot en mängd små, lokala marknadsstäder, 
ofta infogade i ett feodalt godskomplex. Systemet var polariserat och svagt integrerat.



Den östeuropeiska feodalismen har ofta beskrivits som stadsfientlig. De borgerliga 
grupperna var ekonomiskt svaga i förhållande till den allt överskuggande feodala 
högadeln. Det merkantilt betydelsefulla skiktet av regionala, mellanstora städer fick 
aldrig möjligheten att spela den aktiva och tillväxtgenererande roll denna stads- 
kategori spelat i väst.11

Några av de drag som kontrasterar väst mot öst återfanns inom de två nordiska sta
terna. Danmarks feodalism hade östeuropeiska drag, men också regioner som var re
lativt väl urbaniserade. I Sverige stod en "typisk" östlig urbaniseringsnivå i kontrast 
till högadelns relativa svaghet och bondeklassens relativa styrka. Sverige hörde till 
”semiperiferin” i Wallersteins världssystem-modell, Danmark-Norge till "periferin”. 
Norden bildade en gränszon mellan öst och väst. Nordens perifera ställning skulle 
prägla de urbana processerna i regionen. Viktiga tendenser som karakteriserade den 
kontinentala utvecklingen såväl i öst som väst kom att känneteckna även Sveriges och 
Danmark-Norges urbaniseringsförlopp.



Kapitel 18. Europas urbanisering - 
några huvudlinjer

Urbaniseringens kronologi

Den europeiska urbaniseringsprocessen inHuerades starkt av de allmänna demogra
fiska, ekonomiska och sociala trenderna. Ända sedan dess medeltida pånyttfödelse 
var urbaniseringsförloppet präglat av inre differentiering och spänningar. Europas ur
bana nätverk flyttade sina geografiska tyngdpunkter, och det förändrades i en krono
logisk följd av tempoväxlingar, som i stora drag sammanföll med de allmänna sekulä- 
ra vågorna.

I forskningen om den europeiska urban iseringens kronologi och faser har ställts en 
betoning av långsiktig kontinuitet mot en eller ett par tydliga strukturgränser. Den 
kanske viktigaste av dessa strukturgränser är den som dragits upp mellan den för
industriella och den industriella urbanised ngen. En berömd bok som Gideon Sjöbergs 
”The Pre-industrial City” förutsätter en klar demarkationslinje mellan det moderna 
industrisamhället och dess "pre-industriella" föregångare. En andra strukturgräns, 
specifik för Europas urbana utveckling, har förlagts till tidig medeltid. Europa bör
jade då sin väg mot ett urbaniserat samhälle. Inom stadshistorien har både den 
medeltida och den industriella strukturgränsen spelat stor roll som kronologiska 
hållpunkter. Man kan tala om en "klassisk" periodisering i en medeltida, en tidig
modern och en modern urbaniseringsfas, där de stora strukturförändringarna ägde 
rum under den första och den sista fasen.

Två kurvor över Europas urbanisering
Hohenberg/Lees vill se vad de kallar den "protoindustriella” urbaniseringsfasen som 
en trendlös fluktuation dominerad av cykl iska upp- och nedgångar. Expansionsperio
der tenderade att bli utraderade under skeden av tillbakagång. Mellan det medeltida, 
”förindustriella” skedet av kvantitativ £X|3iansion och det moderna, ”industriella” ske
det, också präglat av expansion och självg&nererande tillväxt, låg det ”protoindustriel
la'', som framför allt kännetecknades av låingsiktig stagnation. Mot en gradvis proto- 
industrialisering före den verkliga industrialiseringen och en växande efterfrågan på 
urbana produkter, stod en teknologisk stagnation inom ett redan lågtekniskt pro
duktionssystem och en successiv utarmning av jordar. Jordbruksöverskottet var mar
ginellt och osäkert och hela produktionssystemets brist på stabilitet späddes på ytter
ligare av de traditionella eliternas maktlkamp och lyxkonsumtion.n En period av 
expansiv urbanisering måste nå sitt "tak” och falla tillbaka i en stagnerande fas. De Vries 
har en delvis annorlunda grunduppfattnitng om den tidigmoderna urbaniseringen. 
För honom var detta en period av expansion. Han lägger mer vikt vid den omfattan
de stadstillväxt som blev en av de viktigaste följderna av den ekonomiska och demo
grafiska expansionen i det europeiska samhället, och han tonar ned kontrasten mellan 
"industriell" och "föruindustriell” urbanisering.16



Diagram 18:1 jämför ele Vries och Bairoch/Batou/Chevres utvecklingskurvor över 
den europeiska stadstillväxten från 1300/1500 till 1800. Eftersom de båda databa
serna har olika täckningsområden ligger kurvorna i diagrammet på olika nivåer. Till 
skillnad från de Vries databas omfattar den som sammanställts av Bairoch/Batou/ 
Chevre även det europeiska Ryssland och de övriga östeuropeiska staterna. Dessutom 
sträcker den sig tillbaka till år 1300 och omfattar alla städer med minst 5.000 invå
nare. De Vries databas, som enbart täcker Västeuropa och städer med 10.000 invåna
re och mer, omfattar således ett mindre geografiskt område och en smärre del av 
stadshierarkin än Bairochs m.fk databas. Därtill kommer att de Vries’ databas börjar 
först år 1 500. Det betyder också att förloppen återger delvis olika verkligheter.

Diagram 18:1 - Europas stadsfolkmängd 1300-1800
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Olikheterna till trots visar kurvorna i stora drag samma tendenser. I diagrammet 
har Nordvästeuropa särredovisats för att tydliggöra kontrasten mellan denna ekono
miskt expansiva del av Europa och kontinenten i stort. Granskar man Bairoch/ 
Batou/Chevres kurva över den aggregerade stadstillväxten i hela Europas städer med
5.000 invånare och mer domineras bilden av kontinuerlig långsiktig tillväxt. Endast 
1300-talet framstår som klart stagnerande. I kurvan framträder en tydlig utveck- 
lingssekvens från en senmedeltida stagnation, över ett expansivt 1 500-tal och en sva
gare utveckling 1600 till 1700, innan den moderna stadstillväxten tar vid från 1700- 
talets början. Den aggregerade stadsfolkmängden i Europa var år 1.300 ca 8,4 
miljoner. Ar 1 500 hade den ökat till drygt 9,1 miljoner, för att vid 1800-talets bör
jan överskrida 23 miljoner. Utvecklingsförloppet framstår som likartat i nordvästra 
Europa, med den skillnaden att 1500- och 1600-talen hade likartade förlopp, utan 
märkbar avmattning efter 1600. De knappa 2,8 miljonerna år 1 300 hade ökat svagt 
till 3,3 miljoner år 1 500. Omkring 1800 var stadsfolkmängden i denna del av Euro
pa uppe i nära 11 miljoner.

Enligt de Vries data över västeuropeiska städer med 10000 och fler invånare 
ökade stadsbefolkning från drygt 3,4 milj år 1500 till över 12,2 milj år 1800. I 
stort sett handlar det även här om en långsiktig expansion, dock med ett skede av 
markant svagare utveckling 1600—1650. Utvecklingen stagnerade således under 
1600-talets förra hälft, men vände åter i en kraftig expansion från 1650 och framåt. 
De Vries kurva över Nordvästeuropa har en viss kronologisk förskjutning i förhål
lande till kurvan över Västeuropa totalt. Ökningen gick här från 552.000 år 1500 
till 3,9 miljoner år 1800. 1 nordväst framstår 1600-talets förra hälft som expansivt. 
Stagnationstendenser börjar bli synliga först efter 1600-talets mitt och den snabba 
expansionen återkom först efter 1750. Skillnaderna i utveckling förklaras av rums
liga skillnader i ekonomisk utveckling. ’'Sextonhundratalets kris” nådde Sydeuropa 
tidigare än övriga delar av kontinenten, och Centraleuropa drabbades framför allt 
under trettioåriga krigets decennier på 1620-1640-talen.

Samstämmigheten mellan dessa två av varandra oberoende databaser är påfallande. 
Trots en betydande skillnad i databasernas täckningsområde visar de i stora drag 
samma bild av långsiktig urban expansion i det tidigmoderna Europa. De styrker 
därmed de Vries uppfattning gentemot Hohenberg/Lees, som föreställde sig kon
junkturell svängningar inom ramen för en tidigmodern stagnation. Samtidigt illu
strerar de också den tydliga tendensen till en tidigmodern urbaniseringscykel, och 
bekräftar därmed Hohenberg/Lees och de Vries samstämmiga uppfattningar om ur- 
baniseringsförloppets övergripande kronologi. Det tidigmoderna Europa urbanise
rades i en långperiodisk cykel från den senmedeltida stagnationen, över en uppgångs- 
fas på 1 500-talet, en kulmination någon gång, kanske tidigt under 1600-talet, och 
därefter en utdragen avmattningsperiod en bit in i 1700-talet.

Detta cykliska rörelsemönster framstår än tydligare om man jämför de aggregera
de tillväxttalen. En beräkning av den årliga procentuella tillväxten av kurvorna i dia
gram 18:1. visar klart på mycket stora kontraster, både mellan olika perioder och 
Nordvästeuropa jämfört med Europa i stort. I diagram 18:2a framgår således hur svag 
utvecklingen faktiskt var under senmedeltiden. Den senmedeltida ”agrarkrisen” hade



en mycket uppenbar pendang i den urbana utvecklingen. Bairoch/Batou/Chevres sta
tistik tyder på en situation nära nolltillväxt under 1 300-talet. Nordvästeuropa ligger 
något över nollstrecket, men den totaleuropeiska utvecklingen var av allt att döma 
svagt negativ. Visserligen framstår 1400-talet som ett framgångsrikare århundrade 
för städerna, med en tillväxt nära 0,1 %, men kontrasten till 1 500-talets nivå på 0,3 % 
är ändå påtaglig. I diagrammet framstår 1600-talet som ett sekel med svag europeisk 
stadstillväxt. Tillväxtnivån är tillbaka till den som rådde på 1400-talet. Men städer
na i nordvästra Europa klarade sig uppenbarligen bättre den här gången. Minskning
en från 1 500-talet är tydlig men inte så markant som i övriga Europa. Under 1 700- 
talet ökade tillväxtnivåerna till nya höjder. Kontrasten mellan Nordvästeuropa och 
kontinenten i övrigt var då inte lika tydlig som på 1600-talet, men Nordvästeuropas 
högre tillväxt manifesteras ytterligare. Från 1 300-talets början till omkring 1800 visar 
nordvästra Europa konstant högre aggregerad stadstillväxt än Europa i stort. I denna 
del av Europa koncentrerades en långsiktig ekonomisk dynamik, som bildade en vik
tig förutsättning för det följande industrisamhället.

Nordvästeuropas försteg var särskilt markant under 1600-talet. ”Krisens” år
hundrade drabbade inte Nordvästeuropa som andra delar av den europeiska världs
delen. På 1600-talet var de nordvästeuropeiska städernas aggregerade tillväxt 2,5 
gånger så hög som kontinentens totalt. Sextonhundratalet framstår därmed som ett 
brytningsskede i den urbana utvecklingen; ett skede då Europas ekonomiska geo
grafi börjar få sin moderna gestalt.

Jämför man Bairoch/Batou/Chevres tillväxtstatistik med de Vries’ bekräftas 
denna bild av 1600-talet som ett avgörande brytningsskede. De Vries’ data över Väst
europeiska städer med minst 10.000 invånare visar en än tydligare kontrast mellan 
kontinenten totalt och dess nordvästra del. (Diagram 18:2b) Då de Vries’ data för 
1600-talet är fördelade på 50-årsintervaller framgår också att den stora skillnaden i 
tillväxt kan lokaliseras till 1600-talets första hälft. Under denna period stod den 
Västeuropeiska tillväxtens 0,1 % per år mot de nordvästeuropeiska städernas 0,5 %■ 
Går man till 1600-talets senare hälft är skillnaden betydligt mindre, och under 1700- 
talet framträder inte längre Nordvästeuropa som en påtagligt dynamisk region.

Det finns några intressanta skillnader mellan diagrammen 18:2a och 18:2b värda 
att notera. För det första ligger tillväxttalen som regel på en högre nivå i de Vries’ 
data än i Bairochs m.fl. För det andra framstår som nämnts inte 1700-talet hos de Vries 
som mer expansivt än andra sekler. För det tredje är perioden 1700—1750 i viss mån 
en nedgångsperiod, vilket kontrasterar påtagligt mot Bairochs m.fl. bild av samma 
skede. Givetvis kan skillnaderna bero på varierande insamlingsmetoder eller andra 
källkritiska problem vid datainsamlingen, men det är knappast den viktigaste för
klaringen. Andra aspekter har sannolikt spelade en väl så betydelsefull roll.

Skillnaderna i generell tillväxtnivå på 1 500- och 1600-talen beror sannolikt på att 
tillväxten var högre i Västeuropa, som är de Vries täckningsområde, än i Europa 
totalt, som täcks av Bairoch m.fl. Det är välkänt att många av Östeuropas städer drab
bades av den ”refeodalisering” av det sociala systemet som ägde rum i de östeuropeiska 
staterna från senmedeltiden och framåt. Städerna fick allvarlig ekonomisk konkur
rens från den allt starkare adeln, och stadtillväxten avtog. Ytterligare en möjlig för-



Diagram 18:2a - Städernas befolkningstillväxt i Europa 1300-1800 (% p.

■
O Europa totalt 
ØNv EuropaL_Mi , ; L_* LJ· I 1—81 i

15010- 1600- 1700- 1750- |
..... 16C)C----------------- 1700------1750 « 1800 -

1400-
1500"

Periiod Källa: Bairoch mil

Diagram 18:2b - Städernas befollknings tillväxt i Västeuropa 1500 -
11800

klaring är att städer med 10.000 invånare (»ch mer, som hos de Vries, under 1500- och 
1600-talen hade generellt högre tillväxt än städer med minst 5.000 invånare, som 
hos Bairoch m.fl. De Vries har i sin studiie bland annat pekat på denna tendens till 
"urban growth ... in large cities”.17

Bilden av ett mer dynamiskt 1700-tal hos Bairoch m.fl. än hos de Vries kan san
nolikt förklaras av en jämförelsevis stark utveckling i Östeuropa, särskilt i Ryssland, 
som från Peter I inledde flera aktiva försöik till "västerlandisering” av ekonomin och



de sociala förhållandena. Parallellt med den ryska expansionen pågick i Väst- och 
Centraleuropa en serie krig som frestade hårt på staternas ekonomiska resurser. Kris
tecknen i de Vries statistik från perioden 1700—1750, kan mycket väl hänga samman 
med de spanska och österrikiska tronföljdskrigen, och deras effekter på den urbana 
utvecklingen i länder som Frankrike, Belgien och Nederländerna. Enligt både de 
Vries och Bairoch m.fl. visar nationella och regionala urbaniseringsnivåer tendenser 
att minska något under detta skede.18

Den europeiska urbaniseringens cyklicitet
Trots de regionala variationerna måste slutsatsen av jämförelsen mellan de Vries' och 
Bairoch/Batou/Chevres databaser bli att det cykliska rörelsemönster som tidigare 
framhållits måste anses bekräftat i sina stora drag. Den tidigmoderna tiden var en 
urbant expansiv tid, men också en tid då den urbana tillväxten gick från en starkt 
expansiv A-fas på 1 500-talet och kanske början av 1600-talet, till en mindre expansiv 
B-fas under 1600-talet och in i 1700-talet. Mönstret liknar den kronologi som ovan 
påvisats för Sverige (inkl Finland). Även de Vries och Hohenberg/Lees framstår som 
samstämmiga i uppfattningen om den europeiska urbaniseringens kronologi, trots 
vissa olikheter i betoningar. De identifierar i stora drag samma skeden i den euro- 
piska urbaniseringsprocessen, och dessa skeden sammanfaller i sin tur med periodise- 
ringarna i modern ekonomisk historia och historisk sociologi. De stora rytmerna, de 
sekulära vågorna, identifieras likartat. Hohenberg/Lees tänker sig en komplett urba
niseringscykel under den period de kallar det "proto-industriella skedet”. Den cy
keln är i stort sett sammanfallande med den ”långa våg” de Vries anknyter till i sin 
periodisering av den tidigmoderna europeiska urbaniseringen. Tablån nedan illu
strerar denna samstämmighet.

Tablå
Hohenberg! Lees
protoindustriell period

de Vries
tidigmodern period

ca 1330-1510 rural fas tidigt 1300-tal-1500 agrarkris
ca 1510-1670 urban fas 1500—1600/50 ”the long l6rh century”
ca 1670-1750 rural fas 1600/50—1750 ”age of rural proletariat”
efter 1750 urban fas 1750—1800/50 "the new urbanization”

Uppgång ca 1500-ca 1650
Man kan också se en långtgående samstämmighet i uppfattningen om de bakomlig
gande orsakssammanhangen.11'1 Från 1300-talets förra hälft till 1500-talets början 
rådde en ”rural” fas, en ”agrarkris”, präglad av fallande befolkningstal och sjunkande 
priser på livsmedel. Ekonomiska återhämtningstendenser började göra sig gällande 
på landsbygden mot periodens slut. Vid 1 500-talets början påbörjades en återhämt
ning som så småningom balanserade över välståndet till den urbana sektorn. Den



tidigmoderna urbaniseringscykeln hade sin expansiva fas från medeltidens slutskede 
till förra delen av 1600-talet. Bakgrunden var bland annat en utbredd tillväxt i det 
europeiska samhället. Femtonhundratalet kännetecknades av en långsiktig demogra
fisk och ekonomisk återhämtning efter senmedeltidens agrarkris. Under det "långa 
1500-talet", ("the long sixteenth century”), präglades den urbana utvecklingen av 
jämn, över såväl stora som små städer, fördelad stadstillväxt. Mycket tyder dock på att 
städerna växte snabbare än landsbygdsbefolkningen. De Vries räknar med en ökning 
av urbaniseringsgraden.

Till de bakomliggande orsakssammanhangen hörde, förutom den allmänna demo
grafiska och ekonomiska expansionen, också de nya staternas framväxt. 1500-talets 
statskonsolidering var en process med dubbla effekter. Dels stimulerade den tillväx
ten i staternas administrativa centra, huvudstäderna, och dels tenderade den att under
minera många medeltidsstäders politiska autonomi. Tidigare fria städer blev nu be
roende av och underkastade de expansiva renässansmonarkierna. De Vries har också 
konstaterat att flera katedralstäder visade en för perioden otypiskt svag utveckling. 
Han återför detta fenomen på de sociala effekterna av reformationen.

Selektiv tillväxt och stagnation ca 1650-ca 1750
Den långvariga och mäktiga "högkonjunkturen" kulminerade vid sextonhundra
talets mitt i 1600-talets kris ("the crisis of the seventeenth century”). Urbanisering
en, som till en början varit utbredd, övergick under 1600-talet i en mer selektiv till
växtprocess. De Vries förlägger vändpunkten till 1600-talets förra hälft. Han drar 
periodgränsen i tidsintervallet 1600-1650, med en tidigare stagnation i söder och en 
senare i nordväst. Hohenberg/Lees däremot förlägger 1600-talets urbana kris några 
decennier senare. De talar om en urban överhettning som kulminationspunkt på den 
långvariga expansionen. Städerna, särskilt de stora och glansfulla "konsumtionsstä- 
derna” upplevde en dekadent blomstring mitt i en krisdrabbacl omgivning. Slutet på 
den urbana haussen hade dock annonserats redan något decennium tidigare, då pris
utvecklingen vände från nära två sekler av tendentiell prisstegring. För Hohen
berg/Lees är krisen en realitet som gör slut på en ”febrig boom" och återför tillväxten 
till den rurala sektorn. MekunismUllä Väf i stora drag desamma som under den sen
medeltida agrarkrisen. "Like the fifteenth century, the early eighteenth century again 
belonged to common folk”. Dock gjorde "rural progress” i vissa delar av Europa 
(England, Nederländerna, norra delarna av Frankrike och Italien) att 1600-talets kris 
inte blev lika djup som föregångaren på 1 300-talet.

Urbaniseringen över den ungefärliga hundraårsperioden 1650—1750 var, i Hohen
berg/Lees modell, en "rural” fas som tog sin början med ”sextonhundratalets kris". 
När krisen slog till även inom den urbana sektorn skapade den en nära sekellång stag
nation med rurala förtecken. Skedet karakteriserades av en selektiv urban tillväxt. 
Antalet nya städer över gränsen 10.000 invånare ökade bara svagt samtidigt som de 
mindre städernas befolkningsutveckling var begränsad eller helt stagnerande. Mot 
denna bild av stagnation i det urbana systemets botten kan ställas en kraftig expan
sion i systemets topp. Stora städer växte och blev allt mer dominerande. Det samlade 
resultatet av periodens olika tendenser blev en ytterligare differentiering och inre



polarisering av stadssystemet. Perioden präglades av en kraftig omfördelning av 
stadsbefolkningen mellan olika städer och regioner. Det var framför allt administra
tiva centra som, liksom tidigare, gynnades av de absolutistiska monarkiernas centra
liseringstendenser. En annan faktor av stor betydelse var den atlantiska handelns 
expansion. Hamnstäder med anknytning till denna lukrativa handel hörde till de 
starkt expansiva under perioden.

Sextonhundratalets tillväxtmönster var inte nya men de framstod desto tydligare 
på grund av frånvaron av andra urbana tillväxtimpulser. Den generella demografiska 
tillväxten övergick i stagnation samtidigt som den tidigare koloniseringen av oupp
odlat land upphörde. Här har vi en viktig bakgrund till selektionen i den urbana till
växten. De Vries talar om en netto-deurbanisering när det gäller städer under 40.000 
invånare. Samtidigt kännetecknades utvecklingen av stor spridning kring den genom
snittliga tillväxten. Hårt drabbades inlandslokaliserade handelscentra, ecklesiastika 
centra och i särskilt hög grad industriorter. Hos de Vries framstår protoindustrialise- 
ringen som en huvudfaktor bakom urbaniseringens inbromsning. Förlagssystemet 
medförde en omfördelning av produktiva resurser och folk till landsbygden. Urbani
seringnivån stagnerade. De Vries talar om "the age of the rural proletariat” när han 
vill karakterisera perioden i dess helhet.20

Övergång ca 1750-ca 1850
Från 1700-talets mitt kan man åter iaktta tecken på expansion, nu med en bredare 
spridning och tyngdpunkt i den urbana hierarkins botten. Övergången till en ny fas, 
anser Hohenberg/Lees, ägde rum omkring 1760 efter en kort period av balanserad 
utveckling. Fördern handlar det återigen om en "urban” fas. Den präglades av ett mer 
balanserat urbaniseringsmonster. Nya städer tillkom. De Vries talar om den första 
stora stadsgrundningsvågen sedan högmedeltiden. De små städerna fick gynnsam
mare tillväxtbetingelser till följd av agrarsektorns ekonomiska och demografiska 
expansion. Under denna period var befolkningstillväxten mycket kraftig. Perioden 
kännetecknades också av en serie ekonomiskt betydelsefulla tekniska innovationer. 
En förskjutning av relativpriserna skapade en omfördelning av välståndet till fördel 
för den agrara sektorn. Enligt Hohenberg/Lees präglades 1700-talets senare del, som 
tidigare urbana faser, av inflation och reallönefall med sociala spänningar som en olyck
lig följd. Här pressar författarna in franska revolutionen och dess förspel i en aristo
kratisk reaktion.21 De stora städernas tillväxt reducerades till en nivå i proportion 
med den allmänna. Ett av resultaten blev ett nytt urbaniseringsmonster. De Vries 
talar om ”stadstillväxt underifrån" när han skage en sammanfattande karakteristik av 
skedet. Tyngdpunkten i den urbana tillväxten hade kastats om. De stora städerna 
växte inte längre snabbare än befolkningen i stort.

I sina orsaksresonemang pekar de Vries på två huvudfaktorer. För det första, menar 
han, att det tidiga industrialiseringsskedet på grund av dess särskilda lokaliserings
monster, skapade tillväxt i framför allt små städer. Samma tendenser låg också bakom 
den våg av stadsgrundningar som präglade perioden. För det andra pekar han på 
ökningen av jordbruksinskomsterna och den agrara produktionens allmänna tillväxt. 
När avsättningen av jordbruksprodukter ökade fick det som konsekvens en tillväxt i



regionala marknader och regionala administrativa centra. De Vries framhåller att 
man i tidigare forskning oftast inte har varit medveten om den svaga tillväxten hos 
de större städerna. Härigenom har man heller inte presenterat några övertygande för
klaringar till fenomenet. Själv menar han att man möjligen tidigare har överbetonat 
den ekonomiska betydelsen av 1700-talets fjärrhandel. Han menar också att den cen- 
traliseringsprocess som varit förknippad med statsexpansionen i flertalet stater hade 
nått sin fullbordan omkring 1750. Denna faktor spelade inte längre lika stor roll.“2

Urbaniseringens geografi

Europas centrum och periferi
De regionala variationerna i Europas stadsväsen var stora och föränderliga. Enligt de 
Vries var Europas urbana system ännu på 1 500-talet kännetecknat av flera konkurre
rande urbana kärnområden. Ingen region framstod som ledande. Utvecklade urbana 
konglomerationer fanns i norra Italien, sydvästra delen av iberiska halvön och i Nord
västeuropa. I en av de moderna Europa-täckande databaserna visar kartan en geogra
fisk fördelning av de 60 största städerna som ganska tydligt ger ett centrum/periferi
mönster. Omkring år 1600 framstår således norra Italien och engelska-kanalregionen 
som de två stadstätaste områdena, medan hela norra och östra Europa kännetecknas 
av stora tomrum med bara ett fåtal glest utspridda städer. (Karta 18:1) Den bilden 
förblir konstant i sina stora drag under de följande tvåhundra åren. Omkring år 1800 
är städerna fler och större, men den geografiska distributionen är i huvudsak densam
ma.2·’ (Karta 18:2-3)

Under den tidigmoderna epoken blev emellertid det europeiska stadssystemet 
mer integrerat än tidigare. Periodens utveckling skapade ett nytt och starkare inslag 
av hierarki i stadssystemet. Utvecklingen mot en ökad integrering innebar samti
digt att tidigare relativt isolerade ekonomiska regioner nu började växa samman och 
detta stimulerade i sin turen tillväxt av den interregional handeln. Europa började 
sin väg mot ekonomisk arbetsfördelning och regionala beroenden.

Europas nya centrum
De stora sociala och ekonomiska förändringarna under den tidigmoderna perioden 
skapade ett nytt urbant Europa, ett Europa med ett dynamiskt centrum och en bero
ende periferi. Utvecklingen mot ökad integrering och regional specialisering ledde 
till en ojämn geografisk spridning av den urbana tillväxten. Ett europeiskt kärnom
råde runt Engelska kanalen lösgjorde sig i stigande grad som Europas ekonomiska 
centrum. Denna lilla region, som omfattade nordvästra Frankrike, Nederländerna 
och England steg fram som centrum i det nya, och globala ekonomiska systemet, 
”den europeiska världsekonomin”. Hit koncentrerades mycket av den ekonomiska 
kraftutveckling som följde i kölvattnet på Atlantens ekonomiska ”öppnande”. Euro
pas handel och finansväsen orienterades i stigande grad mot nordväst. Och i ”världs
ekonomins” centrum finns alltid ”en dominerande kapitalistisk stad”, som Braudel 
har formulerat saken. Men ”de dominerande städerna växlar ... (de) varar inte för



Städer över 100000 invånare 

Städer 50-100000 invånare

• Städer 32-50000 invånare

) Urbana centrumregioner: mycket hög stad

De tio största städerna:
(1000-tal)

Paris 300

Neapel 275

London 200

Venedig 151

Sevilla 135

Lissabon 130

Milano 120

Palermo 105

Prag 100

Rom 100

(

Källa: Bairoch/Batou/Chevre 1988

evigt. De avlöser varann." Braudel räknar upp en sekvens från senmedeltidens Vene
dig via 1500-talets Antwerpen och Genua till 1600-talets Amsterdam, 1700- och 
1800-talens London och dagens New York.2 ' Storstäder som London, Paris, Amster
dam och Hamburg växte till metropoler av en tidigare i dessa delar av Europa okänd 
storlek. Även stadssamhällen längre ned i stadshierarkin växte.

I denna succession av stadier kom de större städernas ekonomiska aktiviteter att 
förskjutas från handel till produktion och vidare till administrering av ekonomiskt 
överskott. Hohenberg/Lees menar sig kunna iaktta en sådan utvecklingsföljd. Många



Källa: Bairoch/Batou/Chevre 1988

städer, anser de, började en övergång till protoindustriell verksamhet omkring 1 550 
som en reaktion på avtagande handel. På 1600-talet kan man skönja nästa växling då 
”political capitals nearly monopolized urban growth from Stockholm to Madrid.” 
Det är slående, säger författarna, hur dessa ”överskottsstäder” ("cities of surplus”) 
övertrumfade de gamla handelsstäderna i grandios framtoning under en period av 
ekonomisk stagnation. Det handlade om urbanisering i den stora stilen. "Absolutism, 
Counterreformation, and landed opulence fostered stylistic departures and monu
mental creations for which commerce and industry had little time.”-’’



Källa: Bairoch/Batou/Chevre 1988

Den interkontinentala kolonialhandeln och statsbildningsprocessen samverkade i 
en centraliseringsprocess som gynnade de atlantorienterade ekonomierna. ”The impact 
of the new metropolises was greatest in north-western Europe”, hävdar Jan de Vries, 
och han illustrerar med ett diagram över befolkningsutvecklingen mellan 1 500 och 
1800 i London, Paris och Nederländernas "Randstad”.26 Tillsammans hade dessa tre 
storstadsområden 370.000 invånare på 1570-talet. Under 1600-talets senare del 
passerade var och en av dem 400.000 invånare. Omkring år 1700 hade de ett gemen
samt invånartal på en och en halv miljon. Då hade utvecklingen i Randstad stagnerat.



I Paris var tillväxttakten fortfarande hög, men något dämpad i förhållande till 1 600- 
talets förra hälft. Endast London fortsatte sin tillväxt med oförminskad styrka.

De Vries använder i sin stora urbaniseringsstudie en särskild mätteknik som han 
kallar "potentialen”, och som han menar uttrycker en orts potential för interagerande 
med andra orter. Resultatet blir ett antal isografer som visar potentialens nivå och 
geografiska utbredning vid olika tidpunkter. Han menar, med utgångspunkt i dessa 
mätningar, att utvecklade urbana områden längs sydvästra iberiska halvön, södra och 
norra Italien krympte samman, medan kanal regionens urbana system i stället expan
derade geografiskt. De Vries sammanfattar utvecklingen som en process från ett 
"polycentriskt” urbant system till ett "unicentriskt”.

När det gäller de urbana förändringarna i kärnområdet menar de Vries att man 
kan iaktta två distinkta processer. Den första kallar han grundläggande urbanisering 
("basic urbanization”). Den innebar att städer uppkom och utvecklades men endast 
långsamt och upp till ett begränsat tak, som han vill lägga runt 7-10% urbanise
ringsgrad (beräknat på städer över 10.000 invånare). I stora delar av Tyskland och

London

Randstai

Diagram 18:3 - Folkmängden i London, Paris och ”Randstad” ca 1500-1800
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Karta 18:4 - Urbanpotentialens förskjutningar 1500-1750 
Källa: de vries 1984, s 167

Frankrike hade denna nivå uppnåtts redan omkring 1500. I de perifera europeiska 
områdena i norr och öster var den urbana tillväxten snabbare, men den utgick från en 
mycket låg nivå och nådde före ca 1800 egentligen aldrig över den grundläggande 
urbansieringens nivå.J7

Nästa fas i utvecklingen kännetecknades av att regionalt sammanhängande grup
per av städer utvecklades mot nya "potential”-nivåer tre till fyra gånger högre än de 
som nåddes inom den grundläggande urbaniseringens ramar. I detta skede skapades, 
enligt de Vries, regionalt avgränsade ”urbana civilisationer". Mot slutet av 1500- 
talet fanns tre sådana "regionala kluster" i medelhavsområdet, i sydvästra Spanien, 
södra Italien och norra Italien, men samtliga försvagades under 1600-talets krissekel 
och kom att underordnas det nya europeiska kärnområdet runt engelska kanalen. 
Den svagare utvecklingen i medel havsområdet förstärkte norra och västra Europas



dominans över södra Europa. Enligt de Vries formades det moderna, "unicentriska” 
urbana systemet under 1600-talet.

Kärnområdet har en lång historia, som kan föras tillbaka till en tidig utveckling 
under 900-talet i södra Nederländerna (ung. dagens Belgien). Detta område nådde en 
kulmination under senmedeltiden, då det omstrukturerades och orienterades mot 
den starkt expansiva staden Antwerpen. Under den tidigmoderna perioden övergick 
utvecklingen i kris och stagnation, som främst berodde på att tillväxtdynamiken flyt
tades norrut till norra Nederländerna (ung. dagens Nederländerna). I norr växte små 
textil-, fiske och skeppsbyggnadscentra till nya urbana nivåer. Utvecklingen här, som 
hade sitt viktigaste centrum i Amsterdam, nådde sin kulmen vid 1600-talets mitt, 
då den började flytta över kanalen till England, vars starka urbaniseringsprocess un
der 1600-, 1700- och 1800-talen gjorde landet till Europas ledande urbana region. 
London blev motorn i en inledande tillväxtprocess, som på 1800-talet fördes över till 
atlanthamnarna och de nya industristäderna.

Procent stadsbefolkning 
i städer över 10000 invånare

England

norra Nederländerna

södra Nederländerna

Diagram 18:4 - Långtidstrender i Nordvästeuropas urbanisering
Källa: de Vries 1984, s 169.



Den moderna brittiska urbaniseringen ska således, enligt de Vries, ses som en fas 
i en utvecklingssekvens med rötter i 900-talets Flandern. De Vries successionsmo- 
dell är tydligt utmejslad i följande citat:

The urban civilization that emerged in Flanders supported itself as head of a 
northern European commercial system; that of the Dutch Republic built upon this, 
presiding over a more far-reaching European and colonial system that succeeded 
in subordinating all rivals; that of Britian took this over and added the critical 
dimension of a dynamic Atlantic economy.28

Den hittills sista fasen i denna succession av tyngdpunkter i Europas kärnområde, 
vill de Vries se i det tyska Ruhr-områdets starka industriella tillväxt från 1800-talets 
slut. För första gången sedan 1 500-talet omorienterades den geografiska tendensen 
från i stället för mot atlantkusten. En ny kol-, stål- och järnvägsbaserad civilisation 
omformade det europeiska kärnområdet efter industrisamhällets krav.

Från 1800-talets slut kan man i pilotperspektiv urskilja den berömda europeiska 
"bananen ", som omfattar Europas demografiska och urbana huvud regioner. Den 
sträcker sig från Podalen i norra Italien, genom västra Tyskland, Belgien, Nederlän
derna och upp till England.

Niakten och metropolerna
Framväxten av primatstadsförhållanden är ett av de uppmärksammade strukturella 
fenomenen i de nationella urbana hierarkierna. Många av de europeiska huvudstäderna 
växte till förindustriella metropoler med invånarantal över 100.000. Denna koncent
ration av urbana resurser till nationella huvudstäder återspeglade en närmast alleuro
peisk tendens till resurskoncentration. Ytterst låg den nya, starkare och effektivare 
staten bakom denna tendens. De tidigmoderna europeiska "nationalstaterna" var en 
historisk innovation, med stor förmåga att omskapa den historiska utvecklingen.

1600-talet var också "huvudstädernas århundrade", det sekel då primatstäder 
växte upp till dominerande urbana agglomerationer, med makt att påverka sina sam
hällen och resurser att backa upp de nya staterna. Studerar man huvudstadsexpan- 
sionen i kvantitativa termer framträder 1 500- och 1600-talen som avgörande sekler. 
I diagram 18:5 visas ett urval europeiska storstäders befolkningskurvor från högme
deltiden till 1800-talets mitt.

Det komplicerade knippet av utvecklingskurvor underlättar inte tolkningen av 
förloppen men det generella trendbrottet omkring år 1 500 är klart framträdande, och 
tydliga avmattningstendenser kan urskiljas för flera städer från 1650/1700. Dia
grammet ger ett åskådningsexempel på den urban resurskoncentrationen i absolutis
mens tidevarv. En analys av enskilda kurvor bekräftar ett nära samband mellan poli
tiska processer och metropolernas befolkningstillväxt. Amsterdam hade således en 
kraftig expansion fram till 1700, då Nederländerna överansträngde sina resurser i 
krigen mot Frankrike. Under 1700-talet sjönk Nederländerna tillbaka till en andra- 
rangsställning i den europeiska stormaktskonstellationen. Londons kontinuerliga 
uppmarsch från omkring 1 500 speglar å andra sidan det engelska världsväldets grad-



Regioner med mer än 100 inv/km1

Den europeiska huvudaxeln (> 400 inv(krri )

Metropol-region (> 500 inv(krrf )

Karta 18:5 - Två versioner av Västeuropas demografiska kärnområde
Källa: de Vries 1984, s 171

visa framväxt. När London vid 1800-talets början med marginaler passerat miljon
stadens gräns är detta ett uttryck för Storbritanniens nyerövrade ställning som den 
första globala ”supermakten”.

De båda habsburgska huvudstäderna visar upp samma tydliga växelspel mellan 
politisk expansion och huvudstadstillväxt. Madrids expansiva trend bröts i och med 
de spanska habsburgarnas politiska nederlag i trettioåriga kriget. Wien däremot följ
de troget de österrikiska habsburgarnas väg till ledande europeisk stormakt på 1700- 
talet. Roms långsiktigt svagare utvecklingstendenser kan förklaras av Sydeuropas



Diagram 18:5 - Folkmängd i Europeiska storstäder 1200-1800
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ekonomiska eftersläpning frän 1500-talet. Inte heller Paris hade samma långsiktiga 
dynamik som kanalregionens städer. Efter att ha varit Europas ledande huvudstad på 
medeltiden halkade staden efter London på 1 700-talet. Den hade ett expansivt skede 
mellan 1 550- och 1650-talen, men sackade, liksom Madrid, efter i utvecklingen från 
1600-talets mitt.

Vänder man blicken längre österut blir sambandet politisk expansion/huvudstads- 
tillväxt lika framträdande. Två av de viktigaste tyska furstestaterna hade huvudstäder 
som klart reflekterade furstendömenas makttillväxt. Brandenburg/Preussens kraftiga 
makttillväxt från 1600-talets början skapade underlag för Berlins våldsamma till
växt under 1600- och 1700-talen. Konkurrenten Sachsens expansion och senare under
läge speglas i huvudstaden Dresdens expansion på 1600-talet och avmattning på 
1700-talet. Det väldiga ryska rikets territoriella utvidgning på 1600-talet innebar



en gradvis befolkningstillväxt i Moskva, men effekterna av statsmaskineriets makt
tillväxt blir tydligare efter 1750. Moskva är en av få huvudstäder som hade en kraf
tig tillväxt under 1700-talets senare del. Bilden kompliceras dock av att den andra 
huvudstaden St Petersburg, som inte redovisas i diagrammet, hade en så dramatisk 
befolkningsökning från stadens grundande 1704 till 1800-talets början då den re
dan nått över 200.000. Femtio år senare passerade staden ett invånartal på en halv 
miljon. Rysslands makttillväxt speglades således mer än väl i huvudstadsexpansio- 
nen. Men i Rysslands fall handlade det om en fördröjd expansion, en expansion som 
låg hundra år senare än den central- och västeuropeiska.

De europeiska huvudstäderna delade sina rikens öden. Deras expansionskraft var 
sammanlänkad med den politiska och militära framgången hos de stater de tjänade. 
Femtonhundra- och sextonhundratalens huvudstadsexpansion var en produkt av en 
intensifierad statskonkurrens och en allt intensivare nationell mobilisering och cen
tralisering av resurser, fysiska, finansiella och mänskliga.

Utvecklingen i periferin
Bairoch m.fl.:s europakartor ovan visar på ett tydligt sätt hur stora skillnaderna var 
i stadstäthet på den europeiska kontinenten. Den omfattande databas som kartorna 
grundar sig på har också lagts till grund för uppskattningar av regionala urbanise- 
ringsnivåer. I de tabeller som meddelas av Barich/Batou/Chevre, vilka baserar sig på 
städer över 5.000 invånare, kan man tydligt urskilja ett centrum där urbaniserings- 
nivåerna i början av 1800-talet ligger runt 20%, med undantag för Nederländerna 
som redan nått drygt 34 %. Här återfinner vi utom Nederländerna även länder som 
Belgien, Storbritannien, Italien och Spanien. Samtliga i västra och södra Europa. I en 
mellankategori, med urbaniseringsgrader mellan knappt 8 och drygt 15 % låg i fal
landeordning Portugal, Frankrike, Balkan, Tyskland och Österrike/Ungern/Tjecko
slovakien. Syd-, väst- och Centraleuropa dominerar här bilden. I Europas egentliga 
urbana periferi låg Schweiz, Skandinavien, europeiska Ryssland, Polen och Rumänien. 
Detta är som synes en östlig och nordlig periferi. Urbaniseringsnivåerna låg år 1800 
mellan drygt 4 och knappt 7 %.

Även när det gäller förändringar i urbaniseringsnivåerna kan man iaktta stora 
kontraster. Så till exempel tycks Belgien, Spanien, Italien och i viss mån även Tysk
land, Frankrike och Balkan ha haft ingen eller en måttlig ökning. I motsatta skalan 
återfinns Storbritannien, Nederländerna, Skandinavien, Schweiz, Österrike/Ungern/ 
Tjeckoslovakien och Rumänien, med starka eller mycket starka ökningar av urbani
seringsgraden. Det är värt att notera att de skandinaviska länderna hörde till dem 
som hade en mycket stark urban utveckling — från en blygsam nivå på drygt 2 % om
kring år 1500 till drygt 6 % år 1800.

Ser man till de större regionala indelningarna av Europa i nord-väst, syd och öst 
framträder samma klara kontraster. Sydeuropa hade år 1800 nått drygt 18 %, nord
västra Europa intog en mellanställning med ca 14 %, medan Östeuropa (inkl europeis
ka Ryssland) endast nått upp till 5,5 %. Den starkaste dynamiken uppvisade emel
lertid nordvästra Europa, som ökat i urbaniseringsgrad med drygt 5 %-andelar från 
knappt 9 % år 1500. Östeuropas ökning var måttligare. Urbaniseringsgraden var här



drygt 5 % år 1 500 och ökningen stannade vid 0,4 '7. I Sydeuropa handlade det också 
om stagnation. Där hade urbansieringsgraden varit uppe på ca 18% redan år 1 500. 
Ökningen stannade här vid blygsamma 0,3 %.29

Småstäder i europeiskt perspektiv
I internationell litteratur händer det ofta att ”Skandinavien” förs samman till en 
enhetlig region, som då ofta får periferins alla kännetecken — gles befolkning, svag 
ekonomisk utveckling och kulturellt beroende. I övergripande studier av det euro
peiska stadsväsendet under tidigmodern tid bekräftas denna bild. Städerna här uppe 
i norr är mindre, glesare utspridda, oftast ekonomiskt ensartade och ruralt präglade. 
Samtidigt har jag i olika sammanhang understrukit att det svenska urbana systemet 
hade vissa såväl processuella som strukturella särdrag som på många sätt var typiska för 
det större Europa. Hit hörde en generell tillväxt i systemet, framväxten av huvud
städer till ledande och överdimensionerade primatstäder och en stadsgrundningsvåg 
i delar av Europa som tidigare varit svagt urbaniserade.30

Inte heller när man studerar det urbana systemets kvantitativa dimensioner fram
står Skandinavien som så särpräglat i sitt europeiska sammanhang. Europa domine
rades av de små och mycket små städerna. Braudel tvivlar på att man kan komma 
överens om ”någon fast och odiskutabel lägre gräns för att markera en stads mini
mistorlek”, men han menar att 2.000 invånare är en allt för hög siffra. Han anser att 
”miniminivån för 'stadsliv’ i Frankrike och utan tvivel för hela västerlandet, med några 
undantag som bekräftar regeln, var långt under Varzys storlek (dvs 600 hushåll/ 
2.000—2.500 inv, min anm.)”. Tyskland hade mot slutet av medeltiden ca 3-000 stä
der med en genomsnittlig befolkning på inte mer än 400 invånare. När Peter Clark 
drar gränsen vid högst 2.000 invånare för ”small towns” finner han att 90 % av hög
medeltidens städer hörde till denna kategori och att den härbärgerade mer än hälf
ten av stadsbefolkningen. På 1600-talet hade England över 700, Frankrike över
2.000 och Polen över 800 småstäder enligt Clarks definition. Han konstaterar också 
en mycket ojämn spridning. Tätheten var högst i södra och västra Tyskland, där man 
kunde finna en småstad på igenomsnitt var 6 eller 7 kvadratkilometer. I skalans andra 
ände låg Litauen med 322 kvadratkilometer i snitt per småstad. England intog en 
mellanposition med 110 kvadratkilometer per småstad.31 I Skandinavien fanns knap
past några centra större än småstäder, om vi stannar vid Clarks definition, men före
teelsen som sådan kan alltså inte uppfattas som unik för vår del av kontinenten.

Det kan knappast ifrågasättas att det svenska stadssystemet var outvecklat, och att 
flertalet städer den tidigmoderna perioden igenom bör klassificeras som ”små” om vi 
jämfördem med städerna i renässansens Norditalien eller i 1600-talets Nederländer
nas. Men denna typ av komparation är tämligen poänglös, då inte bara de svenska stä
derna utan hela samhället var mindre ekonomiskt utvecklat än det mer avancerade 
"kärnområdet” i Europa. Det svenska stadssystemet var till sina allmänna konturer 
mer jämförbart med urbana strukturer i Central- och Östeuropa, eller kanske Skott
land och Irland. Situationen förefaller ha varit ungefär densamma i Ungern. Enligt 
Vera Bacskai hade 91 % av Österrikes städer och inte mindre än 98% av de urbana 
orterna mindre än 5.000 invånare.Raymond Gillespies definition av irländska små



städer, 1 20—500 skattebetalande stadsbor, förefaller röra sig inom ramar som är jäm
förbara med svenska förhållanden. Detsamma gäller det urbana systemet i 1 600-talets 
Skottland, som det presenterats av Michael Lynch. Den skotska metropolen Edin
burgh var i jämförbar storlek med Stockholm, och stadshierarkins lägre strata kan 
mycket väl ställas vid sidan av svenska småstäder. Den mer uttalade skillnaden mellan 
den skotska stadshierarkin och den svenska, förefallar snarast gälla de svenska andra- 
rangsstädernas mindre dimensioner. Den svenska hierarkin var, åtminstone vid 
1600-talets mitt, närmare ett primatstadsförhållande än de skotska, vilket skulle 
kunna tyda på att starkare inflytande från politiska centraliseringskrafter i Sverige.”

Det förefaller också finnas en intressant parallell mellan de irländska urbana pro
cesserna och de svenska. Enlig Raymond Gillespie ägde en våg av stads- och mark- 
nadsgrundningar rum i 1500- och 1600-talens Irland. Dessa nya urbana och semi- 
urbana skapelser var ofta instabila, och alla överlevde inte till 1800-talet. Men många 
gjorde det och skapade härigenom urbana nätverk i tidigare icke-urbaniserade regio
ner. Denna grundningsrörelse var en del av ett reformprogram utformat för att stärka 
politisk kontroll och ekonomisk utveckling. Reformrörelsen kan på så sätt ses som 
en stats-implementerad urban utveckling med paralleller i den samtidiga svenska 
stadspolitiken.

Faktum är att det svenska stadssystemet genomgick i stora drag samma utveck
lingar som andra delar av Europa. Bland dessa utvecklingsdrag kan nämnas en tids
typisk tendens på 1600-talet mot ett primatstadsförhållande, en långsammare och 
mer balanserad tillväxt under 1700-talets senare och 1800-talets tidigaste del och en 
gradvis integration av stadssystemet i dess helhet. Till detta kan läggas en tendens 
mot ökande statskontroll och en byråkratisk utveckling inom stadsadministratio- 
nerna på 1600-talet. Den tidigmoderna nationalstaten var, i Sverige som på annat 
håll, en ständigt och överallt närvarande faktor i den urbana processen.

Givetvis hade städerna av lägre rang en mycket enkel ekonomisk struktur. "Rura- 
la” ekonomiska aktiviteter spelade en vital roll, och handelns och produktionens 
struktur var huvudsakligen formad för att tillgodose lokala behov. Därtill kommer 
att småstädernas styrelser ständigt måste bevaka sina intressen gentemot alltför am
bitiösa centrala organisationsdirtknY: Mëïl även de mindre städerna hade funktioner 
att fylla i det större sammanhanget. De var knutpunkter för säsongshandel mellan 
olika ekonomiska regioner inom det svenska riket. Även om de, mellan 1600-talets 
förra och 1700-talets senare del, inte hade direkt tillgång den internationella mark
naden, så hade de ändå en viktig andel i förmedlingen av stapelvaror från upplandet 
till de stora kustlokaliserade exportstäderna. Trots den ogynnsamma stadspolitiken, 
bildade de en av flera viktiga länkar i en kedja mellan de svenska producenterna och 
den internationella marknaden. På så sätt fyllde även de små städerna viktiga ekono
miska funktioner, även om detta skedde imom ramarna för ett outvecklat stadssystem.

Det tidigmoderna svenska stadssystemet bör inte ställas mot städerna i de ekono
miskt utvecklade delarna av Europa. Det hämmades av faktorer som låg befolknings
täthet och den svenska urbana ekonomins perifera ställning. Jämförelseobjekten bör 
i stället sökas i de områden som, liksom Sverige, kan placeras som perifera eller semi- 
perifera inom ramen för det Wallerstein har kallat ”den europeiska världsekonomin”.



Kanske är Irland, Skottland eller Ungern lämpliga områden för en mer systematisk 
jämförelse med vissa aspekter av den svenska urbaniseringsprocessen.

Parallellerna, för att nu inte särskilt understryka de uppenbara skillnaderna, mel
lan irländsk och svensk urbanisering antyder betydelsen av politiska centraliserings- 
krafter bakom den urbana processen, kanske särskilt i 1 500- och 1 600-talens Europa. 
Enligt de Vries var detta en period av stagnation i stadshierarkins lägre strata. I kon
trast till ”den nya urbaniseringens” tillväxt underifrån på 1700-talet, framstår 1 500- 
och 1600-talen som ett sammanhängande skede av urban polarisering, då stora städer 
växte på de mindres bekostnad.” Detta är uppenbarligen sant bara om den europeis
ka småstaden lämnas utanför totalbilden. I Sverige, som i Irland, tycks emellertid 
politiskt initierad småstaclstillväxt ha utgjort en noterbar del av urbaniseringsproces
sen under det expansiva s.k. "långa 1500-talet”. Den politiska centraliseringsprocessen 
har således en småstadsdimension värd att ytterligare utforska i ett större europeiskt 
sammanhang. Det är sannolikt att tillväxtdifferenser i den svenska stadshierarkin 
kan föras tillbaka på de olika stadsskiktens ekonomiska funktioner fattade i vid 
mening.

Spridning och koncentration
Den gradvisa men geografiskt ojämna stadstillväxten på den europeiska kontinenten 
resulterade efterhand i en ökad urban ömsesidighet. De Vries talar om en växande 
integration, dock med en klar reservation för integrationens ofullständighet. Hans 
sätt att mäta integrationen baseras bl.a. på västeuropeiska rang/storlekfördelningar. 
(Diagram 18:6) Hans utförliga och kritiska utvärderingar av forskningen kring 
denna typ av mättekniker utmynnar ändå i försiktig optimism. "Rank-size distribu
tions can help us gain insight into the process of urban growth, but only if certain 
pitfalls are avoided.””

De Vries analys av de europeiska rang/storlek-kurvorna visar en gradvis tillväxt av 
stadssystemet och en gradvis ökande integrering. Under senmedeltiden rådde en situ
ation av låg integration, präglad av ”a number of small, relatively autarchic urban 
systems”. I Carols Smiths terminologi skulle ett sådant system beskrivas som omoget. 
Rang/storlek-kurvorna 1300 och 1500, menar de Vries, uppvisar en likhet som 
tyder på långsiktig stabilitet trots den dynamik som i övrigt präglade det krisdab- 
bade senmedeltida Europa. Särskilt Nordeuropa uppvisar en låg grad av urban inte
gration, medan Sydeuropa nått längre i urban utveckling.36 Omkring år 1600 har å 
andra sidan rang/storlek-fördelningen förändrats. Den ganska flacka kurvlutningen 
från 1500-talets början har blivit något brantare och kurvan har flyttats åt höger. 
Högerförskjutningen av kurvan innebär att fler städer nått över de Vries gräns för 
städer över 10.000 invånare, medan den brantare kurvlutningen är ett uttryck för 
högre tillväxt bland större än mindre städer. De Vries använder också kurvlutningen 
i kurvornas centrala del som ett mått på integrationsgraden. Mellan 1 500 och 1600 
hade den ökat från —0,63 till —0,72. Då en sk. "lognormal’' fördelning skulle ha lut
ningen —1,0 innebär de fastställda lutningarna en situation som låg relativt långt 
från den ideala. De Vries ”frestas”, som han säger, ändå anta att den ökande kurvlut- 
ningens står för ökad integration och ökad hierarkisering av det urbana systemet.”



Diagram 18:6 - Europeiska rang/storlek-fördelningar 1300-1979
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Källa: de Vries 1984, s 94



Under l6()0-talets lopp ägde en omstrukturering rum, som i huvudsak innebar en 
ytterligare ökande kurvlutning från —0,72 till —0,8, den här gången dock utan det 
tidigare seklets klara högerförskjutning av kurvan. Stadssystemets större städer växte 
således, utan att många nya städer nådde över 10.000 invånare. Kontrasten mellan 
norr och söder var samtidigt påtaglig. I norr präglades förändringen helt av tidens 
dominerande tendenser. I Sydeuropa däremot skedde mycket små förändringar under 
1600-talet. Här hade hela det urbana systemet gått in i en stagnationsperiod, som 
gjorde att rang/storlek-fördelningarna 1 600 och 1 700 var nära nog likadana.lK

Med fördelningen vid 1700-talets mitt hade en vändpunkt uppnåtts. Under de 
följande ca 100 åren växte det urbana systemet underifrån. Kurvlutningen som kul
minerat mellan 1700 och 1750, blev åter något flackare, och högerförskjutningen av 
kurvan var mycket markant mellan 1750 och 1850. De större städerna hade således 
en svagare utveckling än städer längre ned i hierarkin. Samtidigt utvecklades ett 
västeuropeiskt primatstadsförhållande då London expanderade till Västeuropas över
lägset största stad.

Industrisamhällets framväxt innebar en ny omstrukturering av det västeuropeiska 
urbana systemet. Större städer började åter öka andelen av den urbana befolkningen, 
och den rang/storlek-kurva som kan konstrueras för 1890 kännetecknas av att den i 
sin helhet ligger närmare lognormalitet än andra både tidigare och senare fördel
ningar. Urban tillväxt i Tyskland och Frankrike underminerade Londons eminenta 
ställning och primatstadssituationen urholkades. Under 1900-talet ligger fördel
ningen kvar på en kurvlutning nära —0,8, men kurvans topp har återgått till en kon
kav fördelning, som är lik den som rådde omkring 1750.

De Vries stannar inför slutsatsen att den europeiska urbana utvecklingen knap
past kan anses närma sig den ideala lognormaliteten, och heller inte förklaras med 
den s.k. ”lagen om proportionell effekt”, dvs idén att städers storlek bestämmer 
deras tillväxt därför att mängden oberoende tillväxtinfluenser ökar med stadsstorle- 
ken. En sådan utveckling kan iakttas i USA från 1790 och framåt, men den ligger 
långt från den europeiska.19 När det gäller den europeiska urbaniseringen i det 
mycket långa perspektivet anser de Vries att man kan skilja ut två grundläggande 
urbaniseringsmodeller. Hans argument utgår från en stilisering av västeuropeiska 
rang/storlek-fördelningar.

Den ena modellen innebar att urbaniseringen huvudsakligen fortgick genom ny- 
grundningar av städer. I princip handlade det då om en geografisk spridning av det 
urbana systemet. Enligt den andra modellen skapades i stället en koncentration av 
resurser till befintliga urbana orter. De Vries talar om att stadens makt och inflytande 
konfronterar samhället i stället för att, som i det förra fallet, penetrera det. Schema
tiskt framställt var den europeiska urbaniseringen präglad av spredningsmodellen från 
omkring år 1000 till 1350 och återigen mellan 1750 och 1850. Perioderna 1350 till 
1750 och 1850 till 1950 utvecklades i stället efter koncentrationsmodellen. (Diagram 
18:7b)40

Det tidigmoderna skedet ska således ha kännetecknats av koncentration av urbana 
resurser. (I och II i Diagram 18:7a) De Vries är medveten om att vissa europeiska 
regioner fick nya städer även under den tidigmoderna perioden. Vid sidan av de nor-



Diagram 18:7a - Tre tascr i den tidigmodema urbaniseringen
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diska länderna Sverige, Norge och Finland pekar han på perifera stadsgrundnings- 
regioner i Östeuropa, Irland och de brittiska höglandsområdena. Europas perifera 
delar var således inte fullt ut urbaniserade vid den tidigmoderna periodens början, 
men de nya städer som tillkom var med få undantag obetydliga till storlek och eko
nomisk vikt. De kan, menar han, inte rubba totalbilden av en geografisk koncentra
tion snarare än en spridning av de urbana resurserna.11

Två faktorer bidrar till att bygga under de Vries uppfattning. Först och främst är 
hans undersökningsområde så avgränsat att de mer urbaniserade delarna av det kon
tinentala Europa helt präglar bilden. För det andra är gränsvärdet på de orter som 
ingår i hans databas, minst 10.000 invånare, satt så högt att ett faktiskt tillskott av 
nygrundade städer aldrig får möjlighet att ge utslag i statistiken. Där nygrundning- 
ar kom till stånd var de ekonomiska och demografiska betingelserna sådana att dessa 
överhuvudtaget inte kunde nå över gränsvärdet.

Det är därmed klart att de Vries urbaniseringsmodeller inte passar för Europas 
norra och östra periferi. 1 stället för de Vries iakttagna antingen "spridning" eller ”kon
centration" var den urbana verkligheten i periferin både ”spridning” och "koncentra
tion”. Detta var något som i höggrad kännetecknade det svenska stadssystemet. Stads
befolkningen ökade inte bara genom uppkomsten av ett stort antal nya städer utan 
också genom en mycket påtaglig centralisering inom stadssystemet. Men medeltiden 
är en period som uppvisar viss likhet med de Vries spridningsmodell. Fram till 1 300- 
talets mitt kan man i Sverige tala om en spridningsmodell, vilken de facto var lik
tydig med att ett urbant system överhuvudtaget etablerades.



Kapitel 19. Huvudtrender i Nordens urbanisering

Urbaniseringens kronologi

De omfattande förändringarna i Europa och östersjöområdet under tidigmodern tid 
tick genomgripande effekter på de urbana systemen inte bara i Sverige med Finland 
utan också i Danmark-Norge. De båda niordiska staternas kontakter med den kon
tinentaleuropeiska forandringsprocessen innebar strukturella tyngdpunktsförskjut- 
ningar som kom att prägla båda de nationella stadssystemen, trots deras inbördes 
olikheter. Jag ska i det här avsnittet bely sa några av de viktigare tendenserna, med 
utgångspunkt i bokens övergripande teman urbaniseringens kronologi och geografi.12

En nordisk urbaniseringscykel
Bristen på publicerade data gör det svårt att med någon hög grad av tillförlitlighet 
jämföra de urbana systemen i Sverige (med Finland) och Danmark-Norge före 1600- 
talets senare hälft. De första relativt goda indikationerna på de dansk-norska städer
nas befolkningstal är från senare delen av 1 600-talet. Tabell 19:1 återger dessa tal, med 
de moderna och de tidigmoderna nationerna särredovisade. Tabellen markerar med 
fet och kursiv stil det data som jag bedömt som osäkra. I dessa siffror ingår större eller 
mindre inslag av indirekta beräkningar och/eller interpoleringar. Som tidigare i den 
här studien måste dessa reservationer tas; med i bilden, när vi gör försök till tolk
ningar och förklaringar av utvecklingsförlloppen.

Som framgår av tabellen ökade den nordiska stadsfolkmängden från uppskatt
ningsvis 106.000 i 133 städer till 580.00)0 i 195 städer. Själva förändringsförloppen 
framgår tydligare av diagrammen 19:la-c, där de viktigaste tabellresultaten presen
teras i grafisk form. Den stora ökningen av antalet städer ägde rum under 1600-talet, 
särskilt dess första hälft. (Diagram 19:1a) lUnder senare delen av 1700-talet var antalet 
städer i Norden stabilt. På statsnivå blir b ilden differentierad. I diagrammen har kur
vorna över de båda nordiska StaitTilil markerats med prickade linjer, och resultatet är 
tydligt nog. Den ”nordiska" kurvan är niästan helt och hållet ett resultat av föränd
ringar i det svenska stadssystemet. I Dannnark-Norge förblev antalet städer stabilt på 
nivån strax under 90 städer. I det svensk» riket mer än fördubblades antalet från 44 
till 1 06. Samma sak gäller befolkningsku rvorna, där den svensk-finska visar en kraf
tig uppgång på 1600-talet, och den danslk-norska en kontinuerlig, men svagare till
växt. Totalt ökade den dansk-norska stadsbefolkningen från ca 73.000 till 290.000. 
Vid 1800-talets början var stadsfolkmängden i de båda nordiska staterna av ungefär 
samma storleksordning.

Tabellen och diagrammen visar således en starkare dynamik och tillväxtkraft i det 
svenska riket än i det danska. Skillnaden (överbetonas visserligen något genom att en 
del danska och norska städer överfördes till det svenska riket genom frederna vid 1600- 
talets mitt. Totalt rörde det sig om 21 stäider och ca 17.000 stadsinvånare. Den nära 
nog linjära tillväxten i Danmark-Norge s.kulle ersättas av en viss höjning av tillväx-



Tabell 19:1 - Folkmängd och urbaniseringsgrad i Norden ca 1550 till 1800
Ar N FMs FM UG N FMs FM UG N FMs FM UG N FMs FM JG

Danmark Norge Sverige Finland

1550 81 65 600 11 8 8 240 3 36 28 600 5 8 5 250 2

1600 81 81 700 12 10 13 330 4 39 35 900 4 10 6 315 2
1650 81 107 858 12 10 25 440 6 60 84 1226 7 20 16 360 4

1700 70 126 568 22 10 50 605 8 82 144 1390 10 19 20 400 5

1750 71 159 800 20 21 65 770 8 83 160 1800 9 19 26 422 6
1800 71 190 925 21 18 100 883 11 84 240 2347 10 22 50 833 6

Year N FMs FM UG N FMs FM UG N FMs FM UG

C. Danmark-Norge Sverige (med Finland) Norden

1550 89 73 840 9 44 33 850 4 133 106 1690 6

1600 91 94 1030 9 49 41 1215 3 140 135 2245 6

1650 91 132 1298 10 80 100 1586 6 171 232 2884 8

1700 80 176 1173 15 101 164 1790 9 181 340 2963 11

1750 92 224 1570 14 102 186 2222 8 194 410 3792 11
1800 89 290 1808 16 106 290 3180 9 195 580 4988 12

Förkortninqar Anmärkninaar om datakvalité

N = antal städer fet = inslag av indirekt beräkning eller interpolering

FMs = stadsfolkmängd (tusental) normal = dokumenterad folkmängd

FM = total folkmängd (tusental)

UG = urbaniseringsgrad (%)

Källor

Degn 1987-89 and 1977 (Danmark) Eliassen 1994 and 1987 (Norge)
Prange 1984, p. 33 (Danmark) Fladby 1994 (Norge)
Turpeinen 1977 (Finland) Sogner 1977 (Norge)

Lilja 1996a (Sverige och Finland) Supphellen 1988 (Norge)

ten, särskilt under 1600-talets förra hälft, om dessa städer fortsatt tillhöra det danska 
riket. Men detta förtar knappast bilden av en mer dynamisk utveckling i det svenska 
riket.

Det var framför allt utvecklingen i dagens Danmark som var svag i detta jämfö
rande perspektiv. Vad antalet städer beträffar hade den danska riksdelen nått en sta
bilisering redan under 1 500-talet. Ett fåtal nya städer grundades, men flera städer för
lorade också sina privilegier. I Norge skulle däremot nygrundningar av städer få ett 
uppsving från 1600-talets senare del och fortsätta på 1700-talet. Här ökade antalet 
städer från ett tiotal till det dubbla mellan 1500- och 1700-talen.11 Vad antalet städer 
beträffar tycks emellertid situationen i Norge och Finland ha varit ganska likartad. 
Den främsta skillnaden var att tidigmoderna nygrundningar av finska städer började 
redan vid 1600-talets början, för att upphöra under 1600-talets senare del. I Norge 
började nygrundningarna senare och pågick senare.

Stadsfolkmängden i dagens Danmark tredubblades från 65.000 till 190.000 mel
lan 1500 och 1800. Jämfört med egentliga Sverige var detta en svag utveckling.



Diagram 19:1a - Antal städer i Norden ca. 1550 -1800

Diagram 19:1b - Stadsfolkmängd i Norden ca 1550-1800



Diagram 19:1c - Urbaniseringsgraden i Norden ca. 1550-1800

Skillnaden var särskilt påtaglig under 1600-talet. (Diagram 19:1b) Från att ha varit 
klart underlägsen på 1 500-talet passerade den svenska stadsfolkmängden den danska 
mellan 1650 och 1700. I de båda andra nordiska riksdelarna, Norge och Finland, var 
kontrasterna mindre påtagliga, men ändå klart värda att notera. Den finska stads
folkmängden förefaller genomgående ha varit lägre än den Norska, vilket betyder, 
om data här talar sanning,4“4 att de norska städerna i genomsnitt var större än de finska. 
Den kronologiska skillnaden i stadsgrundningsfaser motsvarades av samma skillnad 
i befolkningstillväxt. Finland hade en dynamisk period under 1600-talets förra hälft. 
1 Norge pågick befolkningsökningen 1600-talet igenom. Trots att den avmattades 
något efter 1700, blev den aldrig lägre än de övriga nordiska ländernas. Norge hade 
under 1700-talet en urban expansion, som i stor utsträckning var betingad av gynn
samma ekonomiska konjunkturer. Inte minst trävaruexporten till det tidigt indus
trialiserade England spelade här en viktig roll. Den norska expansionen kan jämföras 
med motsvarande process i 1600-talets Sverige och Finland, då bottenvikskusterna 
och inre Bergslagen drogs in i det urbana systemet. Det handlade i båda fallen om en 
perifer expansion.

Med dessa nationella kontraster måste man ställa sig frågan om det är rimligt att 
tala om en nordisk, tidigmodern "urbaniseringscykel”. Går det verkligen att identi
fiera en sådan? Följde de dansk-norska riket samma cykliska mönster som tidigare 
konstaterats för Sverige med Finland? Svaret måste bli ett nedtonat ja! Nedtonat där
för att urbaniseringscykeln i Danmark-Norge framträder så mycket svagare än i Sve-



rige. Ett ja därför att 1 600-talsexpansionen är skönjbar och det tidiga 1700-talets 
avmattning likaledes. Skulle Lirbaniseringskronologin i Sverige och Danmark-Norge 
följas titan hänsyn till gränsförändringarna vid 1600-talets mitt skulle de kronolo
giska likheterna framgå, men givetvis mot bakgrund av de stora skillnaderna i 
utvecklingstempo.

Nordisk urbaniseringsgrad
En annan indikator, som än tydligare bekräftar likheterna mellan de nordiska län
dernas urbaniseringskronologi är förändringar i urbaniseringsgraden. Den nordiska 
stadsbefolkningens andel av totalbefolkningen ökade således från ca 6% till 12% 
mellan 1 500 och 1800, och ökningen låg i stort sett helt och hållet på 1600-talet. Den 
kan också iakttas i hela Norden. Här finns emellertid ett betydande dataproblem. 
Rekonstruktioner av totalfolkmängder i de nordiska länderna är sparsamma, och vilar 
ibland på diskutabla antaganden. n

Den tydliga höjningen av urbaniseringsgraden förefaller dock väl styrkt. Den 
inträffade i båda de nordiska staterna och i alla fyra av de ”moderna” nordiska länder
na, och förändringen ägde i samtliga fall rum på 1600-talet. (Diagram 19:1 c) Genom
gående har vi en svag eller negativ utveckling på 1 500-talet och en motsvarande stag- 
nativ trend på 1700-talet. Det enda mer markanta undantaget är förändringen av den 
norska urbaniseringsgraden efter 1750. Nivåskillnaderna är emellertid betydande. 
Urbaniseringsgraden var genomgående högre i Danmark-Norge, där den steg från 9 
till drygt 16 % , än i Sverige med Finland, där motsvarande ökning gick från ca 4 till 
9 %■ Kontrasterna mellan de nordiska länderna var stora. I Danmark låg urbanise- 
ringsnivån redan på 1500-talet över 10 %, vilket var dubbelt så högt som i Sverige 
där den kan uppskattas till 5 %. Norge och Finland hade då bara ett par procent av 
befolkningen boende i de få städerna. Efter 1600-talets uppgång i urbaniseringsnivå 
låg Danmark fortfarande kvar på en nivå dubbelt så hög som den svenska med med 
drygt 20% respektive 10%. Den norska urbana expansionen hade här fört upp 
Norge till svensk nivå, medan Finland ännu sackade efter med sina 6 %. Skillnader i 
urbaniseringsnivåer tyder också på att Finland, men särskilt Norge, hade en snabbare 
relativ stadstillväxt än Danmark och Sverige. Finland och Norge utgick från en lägre 
nivå, men båda minst tredubblade stadsbefolkningens andel av totalbefolkningen. I 
Sverige och Danmark höjdes urbaniseringsgraden till det dubbla.

Den stora skillnaden i urbaniseringsgraden mellan de två nordiska staterna är del
vis överbetonad i diagrammet och tabellen ovan. Skillnaderna var sannolikt inte så 
stora som siffrorna antyder. Skälet är att varken Danmark-Norge eller Sverige (med 
Finland) här omfattar hela rikena. 1 siffrorna över Danmark-Norge saknas de atlan
tiska öarna, och i Sveriges siffror de baltiska och tyska besittningarna. De utelämnade 
danska områdena var svagt eller inte alls urbaniserade, medan de svenska erövring
arna i Baltikum och Tyskland hade en mängd städer, av vilka några var relativt stora 
för sin tid. Skulle dessa områden införlivas i bedömningarna av de båda rikenas urba
niseringsgrad skulle skillnaden minska.



Nordiska metropoler
Urbaniseringsgradens förändringar bekräftar således den cykliska urbaniseringskro- 
nologi, som tidigare iakttagits för bara Sverige (med Finland) och för Europa i stort. 
En annan strukturell förändring där Norden faller väl in i ett europeiskt mönster är 
ett utpräglat primatstadsförhållande. Bakgrunden är i stora drag densamma över hela 
den europeiska kontinenten. 1600-talets utbredda ”huvudstadsexpansion” var ett 
symptom på maktcentralisering och resurskoncentration i den tidigmoderna makt- 
och militärstatens intresse. Och denna statens makttillväxt slog igenom med full 
kraft både i Danmark och Sverige.

I själva verket kan man se en mycket påtaglig paral lei 1 i tet i de båda nordiska 
huvudstädernas storleksutveckling, och det är en paralleliitet som även den bekräftar 
likheten i urbaniseringsbetingelser. Som framgår av Diagram 19:2 följde Köpen
hamn och Stockholm en i stora drag parallell utvecklingskurva.~1f’ Särskilt framträ
dande är den ”nordiska samvariationen" när det gäller de båda huvudstädernas meta
morfos på 1600-talet, då de genomgick förvandlingen från senmedeltida, medelstora 
handelsstäder på högst kanske 10.000 invånare, till tidigmoderna metropoler och 
huvudstäder och de enda egentliga storstäderna med dåtida europeiska mått mätt. 
Förvandlingen var fullbordad mot slutet av 1600-talet. Därefter kan man iaktta 
samma relativa stagnation i Köpenhamn, som den vi tidigare konstaterat för den 
"stagnerande metropolen” Stockholm.

Diagram 19:2 - Folkmängd i Stockholm och Köpenhamn 1510-tal till 1810-tal
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♦ Köpenhamns folkmängd 
— ' ' -interpolering 
-Δ—Stockholms folkmängd 
------ -interpolering

[Källor: Lilja IW^hoch IWon [



Denna tidstypiska huvudstadsexpansion på 1600-talet länkar samman Norden 
med den pågående statsbildningsprocessen i övriga Europa. Den bekräftar konti
nentens tilltagande ömsesidighet. Den ekonomiska integrationen hade sin parallell 
på det politiska planet, där växande statsmaskinerier erbjöd de härskande eliterna 
lösningar på yttre och inre kontrollproblem. Stadssystemen i Norden kom att präg
las av den resurscentralisering som följde i den politiska centraliseringens spår.

Norden i periferin
De likartade grundstrukturerna i de båda nordiska staternas urbana system kan bäst 
förklaras med deras ”systeminterna” samhörighet med det vidare kontinentala sam
manhanget. De ekonomiska och politisk/militära processer som skapat systemlikhe
terna kan ses som tidsbundna anpassningsmekanismer under ett historiskt skede av 
växande europeisk ekonomisk integrering och tilltagande konkurrens. De nordiska 
makteliterna var, för sin överlevnad, beroende av att hålla jämna steg med, eller helst 
överglänsa, sina närmaste grannar. För att göra detta måste de stå i kontinuerlig, eko
nomisk förbindelse med Europas merkantila och politiska maktcentra på kontinen
ten, i Nederländerna och England.

Samtidigt framträder regionens ”perifera” ställning i den geografiska expansionen 
av de urbana systemen. Även detta, ”östliga” frestas man tillägga, drag i den nordiska 
urbaniseringsprocessen hörde samman med den för perioden ofullständiga men allt 
viktigare statsbildningsprocessen. Stadsgrundningarna i Nordens ytterområden var 
framför allt ett försök hos centralmakten att skaffa sig kontroll över stora råvarupro- 
clucerande områden, vars betydelse ökade i takt med den kommersiella expansionen 
på kontinenten.

Nordens ”perifera” lokalisering i förhållande till det kontinentala Västeuropa, och 
områdets mellanställning mellan det historiska Europas ”öst” och ”väst" skapade spe
ciella förutsättningar för urbaniseringsprocessen. Den nordiska urbaniseringen fick 
drag av både perifer expansion och växande hierarkisk integrering. I dessa avseenden 
var de båda nordiska staterna lika varandra. Likheterna kan bland annat att förklaras 
med de nordiska rikenas stora territoriella omfattning och inre, regionala olikheter. 
Urbaniseringens perifera expansion hade sitt rum i de stora utbygdsregionerna i 
Norge, runt Bottenhavet och i Finlands inland. I centrala Östsverige, längs östersjö
kusten och västkusten och i Danmark var situationen annorlunda. Här fanns inte 
samma utrymme för perifer expansion. Urbaniseringen tog sig här i stället formen av 
intensifierad konkurrens mellan städerna och en tilltagande hierarkisering.

Urbaniseringens geografi

I ett analytiskt ramverk där Kontinentaleuropa står i fokus är det föga konstigt att 
Norden betraktas som en periferi. Den norske stadshistorikern Finn-Einar Eliassen 
har diskuterat just detta. Han behandlar Norden och nordöstra Europa som en peri
feri orienterad mot och beroende av ett ekonomiskt centrum ungefär motsvarande 
Wallersteins kärnområde. Skandinavien och stora delar av Östeuropa, liksom områ



den som Skottland och Irland, urbaniserades som ett resultat av två processer. Dels 
grundades nya städer, dels integrerades denna periferi i ett större europeiskt handels- 
nätverk. Vid medeltidens slut fanns relativt få städer i det område Eliassen diskute
rar, men här expanderade stadsväsendet genom stadsgrundningar, till skillnad från i 
central- och västeuropeiska områden (inkl Danmark) där sradstätheten vid medel
tidens slut nått en sådan nivå att fortsatt stadstillväxt måste äga rum i de befintliga 
medeltidsstäderna. 7

I annat sammanhang konstaterar Eliassen att stora delar av Norden ännu omkring 
år 1800 saknade vad han kallar "verkliga städer”. Han menar att Norge, liksom Fin
land och norra Sverige hörde till periferin, medan Danmark och södra Sverige å andra 
sidan hade mer utvecklade urbana nätverk. I en schematisk skiss över Norden 
omkring år 1800 visar han hur man kan urskilja tre distinkta zoner. I zon I, som 
omfattade Danmark och Sverige upp till Mälardalen fanns urbana nätverk som band 
samman inlands- och kustområden. Zon II, som sträckte sig norrut i höjd med 
Trondheim i Norge och vidare upp till bottniska viken och rakt österut till Ryssland, 
var ett område där stadsväsendet var kustlokaliserat. Inlandsstäder lyste här i stort 
sett med sin frånvaro. Zon III, Nordnorge, Nordsverige och Nordfinland, var den 
region där ”egentliga” städer saknades.4S

Den ojämna geografiska fördelningen av det tidigmoderna nordiska stadsväsendet 
hade grundlagts redan på medeltiden, men den modifierades under tidigmodern tid, 
när stadsväsendet gradvis spreds norrut. Studerar man det nordiska stadsväsendets 
utbredning på kartan bekräftas i stora drag Eliassens skiss. Vid 1600-talets slut 
sträckte sig stadsväsendet upp till det inre av bottniska viken. Men medeltidsstäder
na nådde, bortsett från Trondheim, aldrig norrom väst-ösrlinjen Bergen-Viborg. De 
norska inlandsstäderna anlades i huvudsak mot slutet av 1600-talet och under 1700- 
talet, och flertalet av dem förblev mycket små mätt i befolkningstal.

Vissa delar av Norden hade redan under medeltiden utvecklat en stadshierarki. I 
Sverige kan man iaktta detta i Östergötland och runt Mälaren. I Danmark hade under 
medeltiden mejslats ut en stadshierarki, som så småningom fokuserades mot Köpen
hamn. I två danska studier framträder denna hierarki tydligt vid 1500-talets mitt. 
Ole Degn finner Köpenhamn i hierarkins topp, följd av Alborg, Odense och Malmö 
på nivån under.49 Viktiga tredjerangsstäder var Arhus, Ribe och Helsingör. Peder 
Hoxcer Jensen har gjort en liknande undersökning, baserad på en kombination av in
dikatorer från folkmängd till fjärrhandelns omfattning och städernas administrativa 
funktioner. Stadsuppsättningen är mycket lik Degns,50 men Jensen går vidare i sin 
analys och tycker sig identifiera ett antal ”subsystem” orienterade mot de viktigaste 
and rarangsstäderna.

Under 1600-talets tredje kvartal är bilden hos Jensen nära nog oförändradd1 
Degns undersökning av centraliteten vid samma tid skiljer ut delvis andra orter. 
Köpenhamn är givetvis fortfarande den ledande staden, men gruppen and rarangsstä
derna är något annorlunda komponerad. Städer som har över 2.000 invånare och är 
s.k. landsdelscentra framträder här som andrarangsorter. De båda författarna är över
ens om Helsingör, Odense, Århus och Ålborg, men avviker något från varandra när 
det gäller vissa andra städer.52 Dessa danska undersökningar antyder, trots inbördes



Karta 19:1 - Det urbana nätverket i Norden, 1700-talet

Symboler

jk Huvudstäder 
|| Stockholm c.7(XXX)
Ψ Köpenhamn c. HXXXX)

viktiga andrarangsstäder 
sannolikt över 3000 ίην.

mindre städer 
sannolikt under 3000 inv.

medeltidsstäder
städer grundade c. 1550-17(X)
städer grundade c. 1700-1800

I Välutvecklade nätverk med 
kust-och inlandsstäder

II Område med nästan enbart 
kuststäder

III Område utan verkliga 
städer före 1800

Källor: Eliassen 1994 och 1995; Degn 1987-89 och 1977; 
Jensen 1983; Fladby 1994.



olikheter, ett relativt väl utvecklat centralortssystem, som kan föras tillbaka till hög
medeltiden, men från senmedeltiden får sin orientering mot Köpenhamn. I Norge 
hade Oslo under 1600-talets senare del nått position som en ledande regional huvud
ort för Viken-regionen och södra kustlandet. De mer perifert belägna anclrarangs- 
orterna Bergen och Trondheim, kan kanske inte ses som centra i utvecklade central
ortssystem vid denna tid. Bilden påminner i Norge snarare om Hohenberg-Lees 
nätverksteori, med två viktiga och dominerande kuststäder placerade som ”grindar” 
mellan glesbefolkade inland.

Den tydliga centrum-periferistrukturen i de båda nordiska staterna speglar ett 
urbant nätverk som gradvis expanderar ut i landskapet, men som också har en 
utmejslad urban hierarki. Illustreras detta fenomen i en rang/storlek-kurva framträ
der en karakteristisk "konkavitet” i båda staternas stadssystem. En sådan direkt jäm
förelse mellan det dansk-norska och svensk-finska stadssystemen redovisas i diagram 
19:3, som visar rang/storlek-fördelningen av de större städerna (rang 1-20) i de båda 
nordiska kungarikena under senare delen av 1600-talet.

Diagram 19:3 - Rang/storlek-fördelning av större nordiska städer 
under 1600-talets senare del
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Det mest slående draget i diagrammet är den mycket stora likheten mellan de 
båda stadssystemen. Det rör sig uppenbarligen om strukturellt och kvantitativt 
besläktade Lirbana system. Likheten är så påfallande att den inbjuder till förklaringar 
som pekar ut generella samband. Först och främst kan man slå fast att båda staterna 
haft likartade betingelser för urbanisering. Ekonomiskt bör man kanske i första hand 
peka på den starka variationen mellan olika regioner och spännvidden i urbanise- 
ringsförutsättningar mellan å ena sidan tidigt urbaniserade agrara centralbygder och 
å den andra sekundärt urbaniserade perifera utmarksbygder i norr och öster. Det är 
också tydligt att produktiviteten i ekonomin har varit ungefär lika stark (eller svag) 
i båda länderna. Utrymmet för urban expansion hade vid 1600-talets senare del ska
pat två urbana system som var direkt jämförbara i storleksordning. Rang/storleks- 
kurvorna har ungefär samma lutning och ligger på i stort sett samma nivåer.

Det är möjligt att Danmark-Norge hade en något högre urbaniseringsgrad än 
Sverige med Finland. Siffran 1 5 % för tiden omkring 1700 är i all sin osäkerhet ändå 
klart högre än motsvarande svenska, som knappast översteg storleksordningen 9 %. 
Här måste ändå framhållas att den traditionella uppfattningen, bland annat uttryckt 
av Heckscher, att det förindustriella Danmark nått markant längre i urbaniserings
grad än Sverige, bara kan fasthållas om man bortser från att det danska riket då 
omfattade även Norge.5’ Återigen handlar det härom valet av jämförelseobjekt. Det 
rimliga måste vara att man jämför "kommensurabla” territoriella enheter. Det är en 
slutsats som bara förstärks om man betraktar rang/storlek-kurvornas övre delar. Här 
framträder den uppenbara tendensen till primatstadsförhållande i båda de nordiska 
stadssystemen. Vid 1700-talets början kan man räkna med att primatstadssituationen 
i Danmark var lika väl etablerad som den svenska. Återigen således en parallell sna
rare än skiljande urban struktur.

Norden i jämförande perspektiv

Redan i kapitel 4 men också i föregående kapitel omtalades det långvågiga förloppet 
i Europas urbana utveckling. Med hjälp av data från Bairoch/Batou/Chevre och de 
Vries var det möjligt att påvisa en tidigmoderna urban cykel med en expansionsfas 
fram till 1600-talets mitt och en lugnare utveckling därefter. Det förlopp som där 
framträdde liknar mycket den cykliska växling mellan rurala och urbana faser som 
analyserats av Hohenberg/Lees.

Gör man en direkt jämförelse mellan de båda nordiska staterna och den konti
nentaleuropeiska utvecklingen under tidigmodern tid framträder likheterna, men 
också en intressant kronologisk förskjutning mellan Europa totalt och Norden. I 
diagram 1 9:4 har de tidigare redovisade europeiska kurvorna över städer med minst
5.000 resp. 10.000 invånare i Europa totalt och Nordvästeuropa sammanställts med 
de nordiska utvecklingskurvorna.

Diagrammet visar utvecklingsförloppen för jämförelsens skull i logaritmisk form. 
I jämförelse med diagram 1 8:1 ovan innebär detta att de europeiska utvecklingskur
vorna blivit starkt utjämnade. Cykliciteten i förloppet framgår inte lika tydligt här,



men detta till trots kan man se likheten mellan de nordiska och de europeiska för
loppen. Den viktigaste skillnaden är tidsförskjutningen mellan kurvorna. Utveck
lingen i Norden ligger senare i tiden än den europeiska. I den etablerade terminolo
gin brukar man tala om det ”långa femtonhundratalet" och ”sextonhundratalets kris” 
när det gäller den europeiska utvecklingen. Överfört till den nordiska arenan måste 
samma fenomen beskrivas som ett ”långt sexton hund ratal” och en "tidig sjutton- 
hundratalskris”. Den nordiska kurvan ligger i själva verket ganska nära den nord
västeuropeiska över städer med minst 10.000 invånare.5 *

Det är en rimlig slutsats att den kronologiska likheten mellan Norden och Nord
västeuropa beror på likheter i de "konjunkturella" vågrörelserna. Nordens närhet 
till den europeiska expansionszonen runt engelska kanalen bör ha inneburit influ
enser och fortplantningar av de ekonomiska trenderna. Att de långvågiga förloppen 
följer ungefär samma tidsschema är därför närmast en konsekvens av det internatio
nell forskning sett som Nordens starka beroende av den ekonomiska tillväxten i 
Nederländerna, och i viss mån även England. I den meningen är det knappast fel att 
se på Norden som en del av Europas ”periferi” eller ”semiperiferi”. Wallersteins 
världsekonomi-modell svarar, om den inte övertolkas, ganska bra mot den historiska 
verkligheten.



SAMMANFATTANDE DISKUSSION. 
URBANISERINGENS STRUKTURER 
OCH AKTÖRER

Kapitel 20. Utkast till en orsaksförklaring

Grunddrag i en tidigmodern urbaniseringscykel

Som antyddes redan i bokens inledande betraktelser avsåg jag att studera urbanise- 
ringsförloppets kronologiska strukturer med utgångspunkt i spänningsförhållandet 
mellan systembalans och systemförändring. När det gäller urbaniseringens krono
logi har jag försökt upprätta en periodisering för en tidigmodern urbaniseringsfas. 
Jag kommer i den här avdelningen att genomföra en sammanfattande analys av 
huvudresultaten i studien, och därefter tentativt försöka integrera dessa i ett aktör- 
strukturperspektiv. (se också modellskissen, figur 20;0, sid 442)

Är det rimligt att tala om en avgränsad tidigmodern urbaniseringsfas? Den här 
studien gör det motiverat att svara ja på frågan. Men det blir ett ja med vissa reserva
tioner. Ett historiskt fas-tänkande fastnar lätt i allt för rigida stadieteorier. Mer eller 
mindre stabila ”samhällsformationer" antas ha avlöst varandra i en succession av his
torisk förändring, där korta och intensiva transformationsskeden, ”revolutioner”, bildat 
övergångsperioder. Grundläggande sociala och ekonomiska processer, som urbanise
ringen, är inte lätta att passa in i ett sådant utvecklingsschema. Förändringsproces
sernas flerdimensionella karaktär, deras skiktade tidsförlopp, koncentreras sällan i 
kortvariga totala omgestaltningar. Ska det vara meningsfullt att tala om en utveck
lingsfas i egentlig mening måste denna knytas till variationer i den historiska för
ändringens hastighet. Vad som framträder blir i stället långvågiga rörelser, cykliska 
förlopp av expansion, kulmination och stagnation. En urbaniseringsfas kännetecknas 
mer av successiva, graduel la förändringar, än av snabba och genomgripande transfor
mationer. Samtidigt förutsätter en fas-hypotes att det urbana systemet genomgår en 
kvalitativ omdaning. Nya grundläggande urbaniseringsfaktorer är nödvändiga för 
att förklara starten av och automatiken i en ny förändringscykel.

Om man godtar hypotesen om en tidigmodern fas, vilken/vilka nya faktorer för
klarar i så fall denna? Två tendenser är särskilt tydliga i det aggregerade urbanise- 
ringsförloppets kronologi. Först och främst har utvecklingen präglats av en påtaglig 
tillväxt totalt sett. Stadssystemet expanderade kraftigt och denna expansion hade 
som grundförutsättning en motsvarande mobilisering av resurser. Det måste alltså 
ha funnits en potential för allmän stadstillväxt. Visserligen har vissa enskilda städer 
och grupper av städer genomgått skiftande demografiska öden men det kan inte råda 
någon tvekan om att tillväxten pågått på bred front. Stadsbefolkningen växte dra
matiskt. Den andra klart urskiljbara tendensen är utvecklingsförloppets närmast 
cykliska kronologi. Tillväxten har gått i delfaser präglade av stora variationer i den



aggregerade tillväxtens intensitet. En tydlig utvecklingscykel framträder om man 
transformerar den aggregerade stadsbefolkningens absolute/ ökning till en logarit
misk skala, så att förändringshastigheten framträder. Perioden 1 550—1800 uppvisar då 
ett urbaniseringsförlopp i en sammanhållen vågrörelse, med ett expansivt 1600-tal, 
en A-fas, och ett relativt sett stagnerande 1700-tal, en B-fas.

Under A-fasen genomgick det urbana systemet en dynamisk expansion och inre 
strukturförändring. Ökningen av stadsbefolkningen och antalet städer gick hand i 
hand med en polarisering av systemet, där framväxten av en primatstad var det mest 
framträdande draget, och en kraftig höjning av urbaniseringsnivån. Det urbana land
skapet förtätades och expanderade utåt mot tidigare stadslösa perifera områden. Stads- 
hierarkin differentierades något och man kan se tecken på ökad urban integrering, 
som dock bröts när nya städer tillfördes systemet genom de territoriella erövringar
na. Under senare delen av 1600-talet inträdde en ny situation, då statistillväxten 
började visa tecken på avmattning. Stadsgrundningarna upphörde, de äldre andra- 
rangsstäderna började avlösas av nya regionala huvudorter, och det är troligt att ur
baniseringsgradens höjning avstannade eller avmattades. Stockholms stagnation 
mot seklets slut kan ses som den yttersta bekräftelsen på nya tider.

Det mesta tyder således på en kvalitativ förändring i urbaniseringens förutsätt
ningar någon gång under övergången från 1600-talets senare del eller omkring är 
1700. Jag har betraktat skedet från omkring 1680-talet till 1830-talet som en lång 
stagnationsfas i urbaniseringens tidigmoderna cykel, en B-fas. Huvudskälet till 
denna beskrivning är 1600-talets kraftiga omstrukturering av det urbana systemet 
kontrasterad mot 1700-talets ”relativa” stabilitet. Från 1600-talets senare del kan 
man tala om en stabilisering av samtliga indikatorer som utpekat 1600-talets dyna
mik. Det polariserade systemet frös fast. Periodvis ägde i stället en utjämning rum. 
Det är också fel att tala om urbanisering under 1700-talet, eftersom urbaniserings
graden låg konstant, säkert mellan 1750 och 1850, men troligen från omkring år 
1700 och kanske ännu tidigare. Sett över hela 1700-talet är det också rimligt att tala 
om en avmattad aggregerad befolkningsökning i stadssystemet. I absoluta termer var 
stadsbefolkningens ökning på 1700-talet visserligen större än på 1600-talet, men 
den relativa tillväxten var lägre. Först med 1800-talets stora strukturomvandling 
skulle urbaniseringsprocessen gå in i ett kvalitativt nytt skede.

Cykliciteten är med andra ord framträdande i det svenska urbaniseringsförloppet, 
och har därför betonats särskilt i analysen ovan. Anknytningen till de Vries och 
Hohenberg/Lees har bland annat visat att denna cyklicitet sannolikt har motsvarande 
europeiska makroprocesser som yttersta förutsättning. I bokens teoretiska diskussio
ner har antagits, i anslutning till Hohenberg/Lees cykliska modell, att drivkrafterna 
bakom utvecklingen stod att finna i allmänna ekonomiska och demografiska vågrö
relser av närmast konjunkturell karaktär. Deras analys pekade närmast på att utveck
lingen drevs fram av en ”systemintern logik"; orsaksfaktorer kunde beskrivas som 
”endogena". Mot denna mer eller mindre deterministiska modell ställdes å andra sidan 
Harold Carters betonande av "systemexterna” eller "exogena” influenser. I Carters 
tankegång betonas de yttre förutsättningarnas betydelse för urbana systems transfor
mation från en s.k. "genetisk” fas till en annan.1



Trots clen så påtagliga cykliciteten kan man finna klara exempel på ”exogena" 
utvecklingsfaktorer bakom det tidigmoderna stadssystemets förändringar. De mili
tärt och politiskt betingade gränsförskjutningarna är givetvis ett exempel, men för
ändringar inom den internationella efterfrågan på svenska basvaror hör också till bil
den. Nygrunclningarna av städer i Bergslagsområdet liksom runt Bottniska viken 
speglar järnets och skogsprodukternas, främst tjärans, dramatiskt växande betydelse 
på 1600-talet. Men eftersom dessa marknadsförskjutningar var regionalt begränsade 
kunde de bara förstärka 1600-talets urbana dynamik, utan att det cykliska förloppet 
i grunden modifierades.-

Ur svenskt perspektiv kan vi dock konstatera att både den ”cykliska” och den 
”genetiska” förklaringsmodellen pekar ut utvecklingsorsaker som är externa i förhål
lande till det svenska stadssystemet. I det ena fallet får en allmäneuropeisk, långvå- 
gig demografisk och ekonomisk utvecklingsdynamik förklara motsvarande processer 
i norr. I det andra fallet är den europeiska marknadens behov och den nya europeiska 
arbetsfördelningen utvecklingens huvudmekanism. Den skapade regionalt varierade 
behov i norr och därmed regionalt varierade förutsättningar för urban tillväxt. Hit 
bör också föras de politiskt-territoriella förändringarna.

Aktörer eller strukturer?

Den ”cykliska” modellen över den tidigmoderna svenska urbaniseringsprocessen 
framtonar med deterministisk kraft. Även Carters ”genetiska” modell har tvingande 
karaktär på en makronivå. Båda ger begränsat eller inget utrymme för individernas 
roll i förändringsprocessen. Det är en begränsning som bland annat kan sägas ligga i 
undersökningens metodik, men samtidigt en begränsning som i viss mån hindrar vår 
förståelse av den urbana förändringsprocessen som en kulturprodukt av mänskligt 
handlande och mänskliga beslut. Städer växte genom att individer bestämde sig för 
att flytta in till och bo i dem. Även om människors beslut inramas av strukturella för
utsättningar, så är besluten och handlingarna ändå ytterst beroende av aktörerna och 
deras intentioner. Frågan för denna avslutande diskussion är i vilken grad aktörs
inflytanden kan ha påverkat det urbana förändringsförloppet. Hur kan växelspelet 
mellan aktörer och strukturer ha gestaltat sig? De teoretiska utgångspunkterna i föl
jande diskussion får utgöra ett ramverk eller en inspirationskälla för den övergripan
de analysen av den svenska urbaniseringens kronologi, dock utan att jag gör anspråk på 
en närmare prövning av författarnas teoretiska påståenden.

Den strukturella ansats som i den här boken präglat analysen av den svenska urba
niseringsprocessen är dels inspirerad av sextio- och sjuttiotalens omorientering i den 
moderna historieforskningen i strukturhistorisk riktning, men den är också en kon
sekvens av själva ämnesvalet och metoden. Urbaniseringsprocessen är en makropro- 
cess. Orsaksdiskussioner och förklaringsförsök blir därför lätt infångade i ett struk- 
turalistiskt språk. De historiska sammanhangen blir avpersonifierade och historiska 
händelser uppfattas mer som styrda av objektiva krafter än subjektiva handlingar. 
Det är en infallsvinkel som här är medvetet vald, men den ska inte uppfattas som en



vetenskapsteoretisk grundhållning. Historisk förändring kan inte förklaras enbart 
med hänvisning till strukturella förhållanden. Inte ens så storskaliga processer som 
urbaniseringen kan helt och hållet föras tillbaka på makrokausala sammanhang.

Under åttio- och nittiotalen har en ”humanistisk” opposition vuxit fram riktad 
mottien "positivistiska” (ofta kallad ”modernistiska”)samhällsvetenskapliga tenden
sen att avpersonifiera historien. Utan att direkt återvända till historismens ”historiska 
hjältar” har man ifrågasatt värdet av strukturalistiska och funktionalistiska förkla
ringar. Relationen mellan de handlande människorna och den sociala miljöns restrik
tioner har stått central i denna diskussion. Som jag ser det finns ingen anledning att 
ställa den historiska urbaniseringsprocessen utanför den diskussionen.’ En inträng
ande analys av urbaniseringsprocessen bör väga strukturella faktorer mot aktörsstyrda.

Den övergripande problemställningen handlar om vilka sociala villkor som kan ge 
utrymme för historiska aktörers inflytande på urbaniseringen och vilka villkor som i 
grunden gäller för historisk förändring av urbana system. Djupast sett är urbanise
ringsprocessen en produkt av individuella beslut och handlingar på lokal nivå. Alla 
samhällen är uppbyggda av individer och dessa måste välja, eller förmås välja, att flytta 
in till och/eller bo i städer för att ett stadssystem överhuvudtaget ska växa fram och 
bestå. Men sådana beslut fattas inom ramen för en befintlig social organisation. De är 
aldrig helt fria och aldrig helt tvångsmässiga. De är uttryck för ett växelspel mellan 
aktörer och strukturer och mellan starka och svaga aktörer, och detta växelspel läm
nar varierande utrymme för den ena eller andra faktorn att påverka utvecklingen. Ett 
utpräglat aktörsstyrt händelseförlopp förutsätter förmodligen en starkt centraliserad 
politisk maktstruktur eller välutvecklade organ för urbana kollektiva intressen, där 
dessa samtidigt har uppnått social hegemoni, eller ett slags urbant ”klassherravälde". 
En situation med två eller flera jämbördiga men konkurrerande gruppintressen/aktörer 
förvandlas lätt till en strukturbetingelse snarare än en av ett historiskt subjekt vilje
styre! process. De historiska aktörerna neutraliserar varandra i ett system präglat av 
balans och anpassningar. En sådan situation bör kanske hellre beskrivas som struktu
rellt låst än aktörsstyrd. Men även en strukturellt betingad process går tillbaka på 
individuella beslut och handlingar.

Giddens - städer som resurser och maktbehållare
Aktör/strukturproblemet har tagits upp inom modern sociologi och där lett till teo
retiska nyorienteringar.1 Anthony Giddens är ett känt namn i sammanhanget. Dennes 
s.k. ”strukturationsteori” har fatt en viss genomslagskraft även i den historiska dis
kussionen i Sverige. Giddens har som främsta syfte att brygga över motsättningen 
mellan handlingsorienterade- och struktur-funktionalistiska teorier. ^ Hans teoribygge 
är mycket omfattande. Det sammanbinder individen med de sociala makrosystemen, 
rummet med tiden och det omedvetna, oavsiktliga handlandet med medvetet, stra
tegiskt handlande. Det har presenterats i ett flertal volymer som tar upp olika aspek
ter av teorin. Jag kommer att koncentrera mig på valda delar relevanta för problema
tiken i den här boken.6 Framför allt två aspekter kommer att ställas i centrum: 1) 
sambandet makt-institutionalisering-strukturering, samt 2) städernas roll i klass- 
delade samhällen.



Hos Giddens är individerna på en och samma gång fria och ofria. De framstår som 
strategiskt handlande subjekt å ena sidan och å den andra oförstående offer för okända 
eller icke-erkända handlingsbetingelser, för oavsiktliga konsekvenser av sina egna hand
lingar. Frihet och tvång förenas i ett kontinuerligt handlingsflöde, ”a continuous How of 
conduct”, som skapar och återskapar de strukturella betingelserna för nya handlingar.s

Så långt framstår strukturationsteorin närmast som en strukturteori, i vilken 
determinismen ännu väger tungt i vågskålen. Giddens behöver påvisa hur individer 
kan skapa sociala system och inte vara bundna av dem. Han använder sig av en lik
nelse från språkteorin för att illustrera sin uppfattning. Regelstyrd språkanvändning, 
säger han, handlar inte bara om anpassning till givna regler. Själva språkanvänd
ningen är samtidigt ett medium för reproduktion och därmed modifiering av regel
systemet.1' Regler är därför ett centralt begrepp i Giddens teori. Vid sidan av resurser, 
som också är mycket viktigt, har han här grundläggande egenskaper i sociala system. 
Sociala system i sin tur består av ”reproducerade relationer mellan aktörer eller kol
lektiv, organiserade som regelbunden social praxis”. Denna typ av regelbundet repro
ducerad social praxis är ingenting annat än samhällets institutioner. Enligt Giddens 
ska institutioner uppfattas som ”frysningar” eller permanentningar av återkommande 
sociala handlingsmönster. Strukturering är de handlingar, individuella och kollektiva, 
som återskapar och nyskapar institutionerna och därmed också det sociala systemet.1(1

Nästa steg i teorin blir att ställa sig frågan vem som föreskriver de regler och kon
trollerar de resurser som konstituerar ett socialt system i vardande. Detta problem för 
in Giddens på maktproblematiken. I detta sammanhang understryker han maktens 
dubbelsidighet. Och det här är en dubbelsidighet som verkligen är systemimmanent. 
Han talar om interaktion och inbördes beroenden mellan aktörer och kollektiv som 
systemintegrerande. Och här kommer reglerna och resurserna in som de betingelser 
vilka används av aktörerna i deras skapande av social interaktion.11

Makt spelar således en viktig roll i Giddens tankevärld. Men det rör sig alltså inte 
om en oinskränkt, absolut och ensidig makt. Den som äger makt kan visserligen före
skriva regler och mobilisera resurser, men makthavaren har inte total kontroll. Mak
ten är alltid en relation, en tvåvägskommunikation. Den skapas inom ramen för en 
dominansstruktur som inte är Stiltisk utan relaterad till det befintliga sociala syste
met. Den är ingen ”statisk kvantitet”, som Giddens uttrycker saken. Den begränsas 
av parternas relativa styrka. Den begränsas också av räckvidden i parternas kunskap 
och medvetande. Sociala system reproduceras både genom ett medvetet strategiskt 
handlande och ett praxisstyrt vardagshandlande. I en social situation är inte alla förut
sättningar kända och alla konsekvenser kan inte förutses. Makten blir aldrig absolut.12

Giddens tilldelar städerna en strategisk roll i utvecklingen, när han klassificerar 
historiska ”sociala system" i kategorier.11 Han laborerar med tre distinkta typer av 
samhällen: stamsamhällen, klassdelade samhällen och klassamhällen. Städer existerar 
i de två sista samhällstyperna inte i den första. Socialt ointegrerade skeden domineras 
helt av stamsamhällen. Dessa är fragmentariserade och präglade av parallella, mer eller 
mindre oberoende, samhällsbildningar. Under nästa skede uppträder klassdelade sociala 
system som bland annat utvecklar av imperier i världssystem-format. Det klassdelade 
samhället domineras strukturellt av relationen mellan staden och dess omland. Sta



den är ”förvaringsplatsen för de administrativa resurser kring vilka agrara stater byggs 
upp”.1-* Uppkomsten av städer bildar en förutsättning för en mer omfattande rumslig 
och tidsmässig integrering än vad som är möjlig i stamsamhället. Staden är nära knu
ten till makten, och som sådan en grundläggande struktureringsfaktor bakom det 
klassdelacle samhällets stat. Städer är ”maktbehållare”, säger Giddens, som i samspelet 
med landsbygden skapar statens strukturella form. Som ”maktbehållare” bildar stä
derna också förutsättning för en ny typ av social dynamik. Det uppstår en ”brytning” 
med stamsamhällets "kalla", ahistoriska kultur. Den historiska förändringstakten får 
ett nytt tempo. Den stadsbaserade sociala integreringen i det klassdelade samhället 
bildar samtidigt grunden för en regionalisering, vilken formats kring det ”symbio
tiska” förhållandet mellan staden och dess omland. Den traditionella staden har en 
tendens att "symboliskt” avskärma sig från sin omgivning, men den kan inte existera 
utan sitt omland.

Klassamhällets städer slutligen har en annan funktion. Den traditionella stad-land 
relationen har upphört att spela en strukturerande roll. Kapitalism och modern in
dustri är i stället sammanlänkade med en allmän spridning av urbana samhällsför
hållanden. Kapitalismens tendens att ge varukaraktär åt tiden och rummet har givit 
upphov till en ”skapad miljö” som slutgiltigt frigjort människan från stamsamhäl
lets ”symmetri” med naturen. Makten är inte längre fokuserad till städerna. Den har 
flyttat uppåt ett steg i den sociala hierarkin. Klassamhällets ”maktbehållare” är inte 
staden utan nationalstaten. Omvandlingen av stad-landrelationen till uppkomsten 
av en artificiell, skapad miljö, är i själva verket, menar Giddens, en betydelsefull fak
tor bakom uppkomsten av nationalstaten.n

Det klassdelade samhället synes omfatta såväl antiken som medeltid och tidig
modern tid. Det innebär att när Giddens talar om städerna som ”maktbehållare” i 
klassdelade samhällen han sannolikt syftar på äldre och medeltida stadsstater, och 
möjligen också den tidigmoderna epokens administrativa metropoler. Den epok som 
behandlas i den här boken ligger inom ramen för Giddens tidigkapitalistiska världs
ekonomi. För Giddens är detta en transformationsperiod, som inte varar längre än 
ett par århundraden.16

Intressant i sammanhanget är att Giddens tilldelar staden en fundamental roll i 
struktureringen av klassdelade samhällen. Stadens koppling till makten och maktens 
institutioner placerar den i centrum för en social transformationsprocess. ”Aktörer” 
och ”strukturer” bryts mot varandra inom ramen för, visserligen asymetriska, men 
ändå ömsesidiga maktrelationer. Denna anknytning till makten är förvisso inget 
nytt. Gideon Sjöberg kan ses som en av flera föregångare.17 Men, och detta är vikti
gare, insatt i sitt totala teoretiska sammanhang blir städerna utgångspunkter för 
såväl social integrering som regionalisering av sociala system, och detta framstår som 
resultatet av den aktör/struktur-dualitet som är Giddens centrala tema.lx

Eisenstadt/Shachar - eliter, hierarkier och resursflöden
Giddens intresse för strukturproblematiken ligger nära mittfåran i de senaste decen
niernas socialvetenskapliga tänkande. Problematiken är generellt sociologisk, men 
har relevans för många humanvetenskapliga studiefält. De båda israelerna S N Eisen-



stadt och A Shachar visar visserligen inga explicita tecken på inflytande från Giddens, 
men deras analys fångar upp flera tankefigurer som skulle ha kunnat formuleras av 
denne.Iy En förklaring till detta kan säkerligen sökas i de gemensamma sociologiska 
utgångspunkterna, med försöken att överbrygga motsättningen mellan aktörs- och 
Strukturorienterade förklaringark"

De urbana systemens beroende av den sociala omgivningen är ett av författarnas 
grundantaganden. De koncentrerar sig på dels resursfördelning och arbetsdelning 
mellan olika sociala strata, dels de "eliter" som konkurrerar om och strukturerar re
sursfördelningen. Eliterna organiserar och artikulerar de större sociala grupper som 
formas av arbetsdelningen. De är bärare av konceptioner eller "visioner”, som styrderas 
aktiviteter när de skapar sociala förtroendestrukturer och meningssammanhang. De 
reglerar makten och kombinerar denna med den samhälleliga arbetsdelningen.Jl 
Som bärare av kulturella värderingar och förvaltare av makt är eliterna indragna i en 
kontinuerlig konkurrens och kamp om resurser. Resurskontrollen och dess olika 
uppenbarelseformer framstår som en förutsättning för eliternas sociala ställning. 
Deras position inom det sociala systemet blir härigenom en viktig faktor bakom 
urbaniseringens förlopp och utformningen av urbana system.

Författarna skiljer mellan olika typer av eliter. Den viktigaste distinktionen mel
lan olika typer av kontrollutövning går mellan inbäddade respektive autonoma eliter. 
Det är en indelning som nära ansluter till deras andra grundläggande dikotomi, den 
mellan centraliserande och koncentrerande sociala krafter. Inbäddade eliter är således 
agenter för centraliserande krafter, medan koncentration skapas av autonoma eliter.

Inbäddade eliter kännetecknas av en kulturell och religiös orientering som parallell
ställer de världsliga och de bortomvärldsliga ordningarna. Denna typ av eliter strävar 
efter att rituellt och samhällsorganisatoriskt återskapa den bortomvärdsliga ord
ningen i den världsliga. Man vill upphäva spänningsförhållandet mellan himmel och 
jord. Kosmologiska föreställningar kan exempelvis stå modell för grandiosa stads- 
planelösningar. Särskilt huvudstaden, i synnerhet dess centrum, uppfattas som sam- 
manstrålningspunkten mellan det världsliga och det bortomvärldsliga.

Denna typ av eliter är integrerade i ett "kompakt” politiskt system. De känne
tecknas av en stark inordning linderen befintlig maktstruktur. Härigenom skapas en 
homogen social organisation och homogena eliter som blir osjälvständiga i förhållan
de till systemets maktcentrum. Deras resurskontroll är administrativ och extraktiv 
och syftar till ett organiserat flöde från periferi till centrum. Den restriktiva resur
skontroll som utövas tenderar att minimera det självständiga flödet av resurser och 
tillgången till systemets olika marknader.JJ Eliterna blir i stället instrument för ska
pandet av distinkta hirerarkiska system, med jämförelsevis klara nivåer. Systemet 
präglas av en låg penetrationsgrad, med de hierarkiska nivåerna inbördes förhållande
vis ointegrerade. Detta påverkar utformningen av de urbana systemen. Antalet hierar
kiska nivåer blir begränsat, och nivåernas funktionella samband jämförelsevis enkelt. 
Systemets kulturella och kosmologiska centrum, huvudstaden, dominerar kraftigt.“1

Den kulturella orienteringen hos autonoma eliter är direkt motsatt. De autonoma 
eliterna tenderar mot pluralism i stället för homogenitet. Föreställningen om ett 
värlclsligt-transcendentalt spänningsförhållande dominerar och leder till uppfatt



ningen att bortomvärldsliga förhållanden inte kan återskapas på jorden. Människorna 
har inga möjligheter att påverka det bortomvärldsliga, vilket bland annat innebär att 
autonoma eliter inte ordnar städer efter kosmologiska principer. Religionsutövning
en är inskränkt till avgränsade zoner i stadslandskapet. Den utgör ingen omnipotent 
närvaro i hela stadsplanelösningen och i stadens sociala ekologi, på det sätt som kan 
förekomma i system med inbäddade eliter. Däremot kan de autonoma eliternas 
världsliga göranden tolkas i himmelska termer. Världsliga aktiviteter kan stå i sam
klang med eller strida mot bortomvärldsliga krav och främja eller hindra frälsning. 
Världslig framgång blir tecken på bortomvärldslig väl- eller motvilja. Denna ”foku
sering på frälsningen” blir samtidigt utgångspunkten för en särskild urban kreativi
tet som tenderar att skapa en ekonomiskt och socialt differentierad samhällstruktur 
och kulturell mångfald.24

Autonoma eliter är politiserade och strävar efter att anpassa centrum efter sina 
egna behov. Resurskontrollen är relativt oberoende av centrum och bildar en bas för 
decentraliserad makt. Den är differentierad och skapar tillgång till öppna marknader. 
Den är också förbunden med kulturella och symboliska föreställningar som tenderar 
att stärka eliternas oberoende och självförståelse. Oavsett om autonoma eliter är inte
grerade i ett större socio-politiskt system eller om de utgör helt självständiga politiska 
enheter skapar de ett ointegrerat urbant system där städerna är lokala och regionala 
maktbaser. Ett sådant system skapar en mångfald länkar mellan olika regionala och 
institutionella marknader. Det tenderar att driva fram många nivåer i den urbana hie
rarkin och en mångfald i den funktionella kopplingen mellan nivåerna.

De grekiska stadsstaterna liksom Europa under den utvecklade feodalismen var, 
menar författarna, system skapade av autonoma eliter. Det medeltida europeiska 
stadsväsendet var ett decentraliserat system styrt och kontrollerat av pluralistiska 
eliter i konkurrens. I Europa liksom i de grekiska stadsstaterna var de centripetala 
krafterna så starka att städer till och med kunde frigöra sig från överordnade politis
ka strukturer. De norditalienska stadsstaterna liksom de nordtyska hansestäclerna får 
tjäna som illustrationer. Utpräglat inbäddade eliter fanns å andra sidan i Amerikas 
för-columbianska civilisationer och i antikens imperier i Mellanöstern. Vanligare var 
en kombination av autonoma och inbäddade eliter. Överhuvudtaget betonar förfat
tarna mängden av möjliga kombinationer i resurskontroll och struktureringen av 
eliter. Denna komplexitet öppnar samtidigt vägen för en starkt differentierad och 
föränderlig historisk urbaniseringsprocess.25

Tyvärr har Eisenstadt/Shachar inte närmare fördjupat sig i den tidigmoderna, 
europeiska staden. Deras kommentarer kring denna viktiga urbaniseringsfas sker 
mer i förbigående, men är ändå tillräckligt utförliga för att ge en bild av deras grund
uppfattning. Med utgångspunkt bland annat i de Vries forskningsresultat, anser för
fattarna att Europa gick från ett ointegrerat tillstånd under medeltiden till ett som 
mot slutet av den tidigmoderna perioden började bli mer integrerat. Bakom denna 
process identifierar de en gradvis ökande influens från centraliserande krafter, som 
ökade i styrka med absolutismens och den tidigmoderna nationalstatens framväxt. 
För att utnyttja författarnas egen kondenserade formulering: ”Toward the later part 
of the Middle Ages, and only with the growing importance of the forces of centrality



— that is, the crystallization of unified kingdoms — did the small separate regional sys
tems merge into a large unified urban system on a national base, having a strong tend
ency toward a rank-size structure."2I'

Urbanisering, aktörer och strukturer 
i stormaktens rike

Hur kan man tolka den svenska urbaniseringsprocessen i ett aktör/strukturperspek
tiv? Vilka ”krafter” och/eller "intressen" organiserade det urbana systemet? Vilket ut
rymme fanns för historisk "intentionalitet” i förloppet? Jag kommer här att försöka 
mig på en samlad tentativ tolkning.

Staten aktören
Urbaniseringsprocessen framträder som ett komplicerat samspel mellan historiens 
aktörer och de strukturella begränsningarna för deras handlingar. Det är en utveck- 
lingsdualism som inte bara gör sig gällande i samband med direkta statsingrepp, 
som exempelvis stadsgrundn ingar. Problemets räckvidd antyds av Giddens och 
Eisenstad/Shachars teorier. I vilken grad kan större historiska förändringsprocesser, 
som exempelvis urbaniseringsprocessen, anses styrda av de historiska aktörerna? 
Finns det ett viljestyrt historiskt "subjekt" med möjlighet att välja "historisk fram
tid” när det gäller så storskaliga förändringar som det här är fråga om?

Detta är en frågeställning som har legat under en stor del av debatten om den 
svenska urbaniseringen under 1500- och 1600-talen.27 Sambandet mellan stat och 
städer i tidigmodern tid är ett gammalt stadshistoriskt problem i svensk forskning. 
Den vetenskapliga debatten har dominerats av den stora stadsgrundningsvågen mellan 
1 582 och 1680. De många nya städer som grundades under detta skede utgjorde ett 
betydande inslag i periodens urbanisering. Orsakerna till, motiven för och resultaten 
av en stadsgrundningspolitik som sträckte sig över flera generationer av regenter har 
egentligen aldrig upphört att fängsla den svenska stadshistoriska forskningen. Kro
nans stadspolitik, dess eventuella realism eller brist på sådan, har stått i centrum för 
intresset. Sambandet stat-stad är emellertid en komplicerad fråga. Den handlar om 
mer än kunglig stadspolitik. Redan problemdefinitionen ärsvårfångad liksom de cen
trala objekten "stat” och "stad".

Den operationella definition av stadsbegreppet som jag använt i denna undersök
ning diskuteras i bokens första kapitel och kommer därför inte att beröras ytterligare 
här. Staten uppfattar jag närmast som en kollektiv aktör med tillräcklig makt att 
styra övergripande sociala processer och genomgripande omforma samhället som 
social organisation. Staten har därmed en potentiellt stor möjlighet att påverka en 
makroprocess som urbaniseringsförloppet. Mina grundtankar sammanfattas och sys
tematiseras i bistående figur, som är en schematisk modell av statens inflytande på 
urbaniseringsförloppet.

Statsmaktens direkta och indirekta inflytande bakom 1600-talets urbanisering är 
uppenbarligen påtagligt men också svårmätbart. Den kraftiga resurscentraliseringen
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under 1600-talet gav sannolikt statsmakten verktyg att prägla urbaniseringsförlop- 
pet i dess helhet. Vill man spekulera över den fria viljans roll i den historiska forand
ringsprocessen bör det kanske främst ske inom denna ram av resurs- och maktkon
centration under en historiskt given epok. Viktiga drag i urbaniseringen bör ha varit 
en direkt konsekvens av de maktägande gruppernas faktiska avsikter. Stadstillväxtens 
problem handlar i grunden om resursallokering. För att vi ska förstå statens inverkan 
på stadssystemets utveckling bör följaktligen den centrala frågan handla om makten 
över distribution och fördelning av materiella och immateriella resurser; varor, arbete 
och kapital. Statens makt att påverka flödet av resurser är det i sista hand avgörande 
fördess inverkan på stadstillväxten.

Det finns i princip två möjligheter för staten att styra resursflödet till städerna. 
Man kan genom investeringar direkt kanalisera arbetskraft och kapital till enskilda 
orter. Man kan också, med lagstiftning och politiska instrument, dirigera resursflöden 
från ett område till ett annat, från en social kategori till en annan. I det senare fallet 
rör det sig alltså om en indirekt resursallokering. Jag kommer att använda termen 
styrning för denna typ av resursöverföringar. För att anknyta till Giddens terminologi 
kan man säga att staten kan utnyttja sina resurser för direkt påverkan, dvs investe
ringar, och makten över regelsystemet för indirekt påverkan, dvs styrning. Dessa 
båda möjligheter, investering och styrning, kom till användning i stor och liten skala
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under den här aktuella perioden. Sammantagna fick de märkbara effekter på stads
systemet.

Under 1500- och 1600-talen tog sig statsmaktens politiska vilja bland annat ut
tryck i stadsgrundningar och merkantilistisk stapelpolitik. Kronan ville ha ett rikt 
och blomstrande stadsväsende. Som medel tillgrep man grundningar av nya städer 
och en omfattande reglering av de befintliga städernas ekonomiska funktioner och 
inbördes relationer. De många nygrundningarna innebar en koncentration av resur
ser till städer utan att kronan gjorde egna storskaliga insatser. Men staten strävade 
också efter resurstillväxt och utnyttjade sin makt att utfärda förordningar och privi
legier och sin skattläggningsmakt för resursallokering. Privilegier, tullar och skatter 
skulle skapa inkomster, men påverkade också resursflödena. Med denna politik ville 
man åstadkomma omfördelningar av det samhälleliga överskottet från landsbygd till 
städer utan att det skulle kosta staten större direkta ekonomiska insatser. Resultatet 
blev en styrning av spontana resursflöden, som kom att påverka stadstillväxten och 
stadssystemets inre utvecklingsdynamik. 'Ktsms.styrningen gav ofta effekter som var 
indirekt framkallade, men likväl kunde vara påtagliga.

Statens politiska effektivitet förutsatte samtidigt att en politiskt/organisatorisk 
infrastruktur kunde byggas upp för kontroll och verkställande av de politiska mål
sättningarna. Statsexpansionen under 1 500- och 1600-ral innebar därmed en utveck
ling mot institutionalisering och byråkratisering av statsmaskineriet. Motorn i för
loppet var de nya militära uppgifter som stormaktsrollen skapade, men utvecklingen 
uppvisade samma tendenser i den civila sektorn. En viktig förutsättning för detta 
organisatoriska samhällsbygge var statsinvesteringar i stor skala. Man tvingades satsa 
pengar i ofta kostsamma fasta anläggningar för försvars- och administrationssyften. 
Man måste också finansiera växande kadrer av civila och militära statstjänare på olika 
nivåer i statshierarkin. I 1 500- och 1600-talens svenska samhälle innebar detta i prak
tiken en storskalig direktstyrd resursöverföring från landsbygd till städer. Städerna 
blev knutpunkter för statens hierarkiska kontroll- och förvaltningssystem. De blev, 
för att tala med Giddens, ”behållare" för makten.

Statens hade också behov av städernas produktionspotential. Manufakturer och 
hantverk var ofta starkt beroende av statlig efterfrågan. I merkantilismens tidevarv 
bildade de statliga beställningarna en nära nog grundläggande förutsättning för den 
lokala manufakturindustrins överlevnadsmöjligheter. De statliga investeringarna 
gick på så sätt direkt in i de lokala näringslivet och kom att påverka städernas arbets
marknad och befolkningsutveckling. Liksom när det gäller de lokala statsinstitutio
nernas uppbyggande var statens närvaro här direkt och baserad på statliga beslut om 
resursallokering till det lokala samhället. I modellen beskrivs detta som ett reglerat 
resursflöde i motsättning till det spontana resursflöde som mer påverkades av statens 
medel för resursstyrning.

I städerna blev således investeringstifekter synliga dels som en följd av statsmaski
neriets institutionalisering, hierarkisering och lokalisering, dels som ett resultat av 
statens varubehov. Skapandet av ett nytt militärt och civilt förvaltningssystem med 
spridning över hela landet nödvändiggjorde att man satsade finansiella resurser i lo
kala, regionala och nationella förvaltningsorgan, men också i lokala men privatägda



produktionsenheter. De städer som fick roller att spela i den nya statsapparaten blev 
också starkt socialt och ekonomiskt präglade av sina roller. De städer som fick del av 
statens efterfrågan kunde bygga upp manufakturindustrier som annars sannolikt 
skulle varit ekonomiskt omöjliga.

1 modellen har de reglerade respektive spontana resursflödena knutits till två olika 
makroekonomiska system för resursmobilisering. I Giddens teori framträder det ti
digmoderna skedet som en transformationsperiod mellan det klassdelade och det 
kapitalistiska samhället. I denna fas, den tidigkapitalistiska världsekonomin, levde 
äldre samhällsformer kvar sida vid sida med det nya. Det klassdelade samhällets star
ka koppling mellan makten och staden levde vidare parallellt med det kapitalistiska 
samhällets tendens att ge varukaraktär åt tiden och rummet. Den förmoderna staten 
och den kapitalistiska marknaden samverkade i en komplicerad mixtur som i marx
istisk litteratur ibland kallas en handelskapitalistisk övergångsfas och ibland en ab
solutistisk, senfeodal fas.

Jag har i tidigare sammanhang försökt systematisera denna dikotomi mellan feo- 
dalism och kapitalism med hänsyn till städer och stadstillväxt.2x Modellen ovan an
knyter till detta tidigare försök. Den feodala resursmobiliseringen antas således främst 
ha uppbördskaraktär. Den är, för att anknyta till den marxistiska terminologin, 
karakteriserad av s.k. ”utomekonomiskt tvång”. Den kapitalistiska resursmobilise
ringen å andra sidan kan beskrivas som ”inomekonomisk” och marknadsstyrd. 1 
modellen ovan påverkas det spontana resursflödet främst av marknadsmekanismerna 
medan det reglerade resursflödet styrs av uppbördsekonomins krav. Statens indirekta 
styrning påverkar det spontana resursflödet och därmed marknaden, medan dess 
direkta investeringar starkast verkar inom uppbördssystemet. Samtidigt måste man 
givetvis se överbryggningarna mellan de båda grundsystemen för resursallokering. 
Kopplingarna var många. I modellen antyds dels transfereringseffekterna, som blev 
indirekta resultat av såväl statens lokala institutioner som dess upphandling, dels den 
avsiktliga resursstyrning, som följde av statsfinansernas omsättning i statlig verk
samhet.

Staten ingrep således aktivt i urbaniseringsprocessen. Genom politiska åtgärder 
sökte man skapa ett stadsväsende som var funktionellt för de statliga behoven, men 
de många statliga åtgärderna ändrade också förutsättningarna för det urbana utveck
lingsförloppet. Staten framstår i denna process om en agent för historisk intentionali
tet. Bakom statens politik låg statsmaktens vilja. Staten var periodens främsta agent 
för centraliserande krafter i Eisenstadt/Schachars mening.

Modellen i figur 20:1 a har i figurerna 20:1b och c schematiserats ytterligare för att 
åskådliggöra hur jag tolkar kontrasten mellan 1600-talets, A-fasen, och 1700-talets, 
B-fasen, urbana allokeringsmekanismer. I figurerna a och b har de viktigaste fakto
rerna markerats med fetmarkerade ramar. Avsikten är här att illustrera hur 1600- 
talets starka urbana dynamik främst bars upp av en uppbördsekonomisk logik, där 
statsinstitutioner och statliga beställningar spelade stor roll. Men samtidigt poäng
teras den betydande indirekta influensen på det spontana resursflödet via den stads- 
ekonomiska politiken. Här skulle naturligtvis skattepolitiken också kunna lyftas 
fram, men jag bedömer ändå stadspolitiken som mer central. Under 1700-talet beto



nas i ställer de marknadsekonomiska allokeringsmekanismerna. Tullar, acciser och 
privilegier bedöms som viktiga, men på uppbördssidan bör upphandlingen också 
påpekas, åtminstone för frihetstidens förra del. Manufakturpolitiken har här beskrivits 
som en konstgjord andning för att hålla en ekonomiskt dödfödd manufakturindustri 
vid liv.

Det bör betonas att dessa båda figurer är schematiseringar, dvs förenklingar och 
överbetoningar, och främst utformade för sin kontrastverkan. Avsikten är att under
bygga tolkningar av skillnaden mellan 1600-talets dynamiska urbana processer och 
1 700-talets mer balanserade utvecklingsförlopp. Figurerna ger också en antydan om 
det ofruktbara i en allt för systematisk uppdelning mellan feodalt och kapitalistiskt. 
Med staten i blickfånget påverkas stadstillväxten av både feodala och kapitalistiska 
utvecklingsfaktorer. Jag ska i det följande försöka utveckla detta tema ytterligare 
något i anslutning till en övergripande aktör/struktur-diskussion.

Aktörens begränsningar
Uppkomsten och ökningen av antalet städer i ett samhälle kan ses som ett symptom 
på social och ekonomisk förändring. Nya städer är ett av flera tecken på det sociala 
föränd ringsförlopp som kallas” urbanisering". Nya samhällsfunktioner kräver sin 
fysiska form och sin särskilda organisation. Städers uppkomst är en följd av en social
ekonomisk process som skapar behov av permanent centraliserade verksamheter av 
en sådan omfattning att de ger underlag för en bestående bosättning av en viss lägsta 
storlek och täthetsgrad. Uppkomsten av nya städer är knuten till urbaniseringens 
förutsättningar — till de betingelser som skapar behovet av städer. En stad kan inte 
uppkomma om inte förutsättningarna finns i form av en viss minimal produktivitets- 
nivå, en viss lägsta befolkningstäthet, en viss minimifolkmängd i stadens omland 
etc. En stad uppkommen under sådana betingelser representerar "urbanisering” i 
ekonomisk och demografisk mening. I litteraturen talas i detta sammanhang ibland 
om ”spontant framvuxna" till skillnad från ”grundade” städer.

Uppkomsten av en stad kan emellertid också vara resultatet av en viljestyrd hand
ling av en stadsgrunclare. En stad är helt enkelt den lokalitet som utpekas som "stad” 
av den som har makt att definiera sociala kategorier av detta slag. Staden dejimercis av 
stadsgrundaren. Verkligheten bakom en stadsgrundning kan se mycket skiftande ut. 
Allt som oftast leder den till framgång. En ort bildas som i bästa fall uppfyller någon 
eller några av de kriterier man ställt upp för ett stadssamhälle. Uppkommer på så sätt 
ett samhälle som kan kallas ”stad” får detta inta sin plats i ledet bland andra städer. 
I samhällsorganisationen blir ”staden” ett juridiskt, kameralt och administrativt 
begrepp. Oftast har denna administrativt och rättsligt definierade stad också funk
tionella stadskarakteristika, men det är inte dessa som konstituerar stadsbegreppet.

Inte sällan blir grundningen ett misslyckande. Historiska stadsgrundningar har 
förvisso varit mer eller mindre realistiska. Det är således inte alltid givet att ”urbani
sering” är den rätta termen för att beteckna en stads tillblivelse. Under sådana för
hållanden blir problemet med "urbaniseringens” orsaker av en helt annan karaktär. 
En stadsgrundning behöver inte ha något samband med den sociala process vi föredrar 
att kalla "urbanisering”. Det finns tvärtom goda exempel på motsatsen.



Stadsgrundarens staclsbegrepp är instrumentelit, pragmatiskt och i grunden opera
tionellt, inte teoretiskt. Det har till syfte att formalisera och institutionalisera sociala 
relationer mellan centrum och periteri och mellan olika intressen. Ofta handlar det 
då om att underbygga grundarens egen ställning. Med stadsgrundningen vill grunda
ren exempelvis reglera relationen mellan lokalsamhälle och centralmakt, inte sällan 
med avsikten att förenkla och stärka den senares grepp över den förra. Stadsgrund- 
ningar äger med andra ord rum i en annan verklighet än den man rimligtvis kan 
lägga in i begreppet ”urbanisering”. Nygrundningar av städer återspeglar politiska 
aktörers handlingar. De följer i grunden en politisk intentionslogik som är främ
mande för den socio-strukturella företeelsen ”urbanisering”.

Samtidigt begränsas naturligtvis historiska stadsgrundares handlingar och inten
tioner av den verklighet de tvingas leva i. Misslyckade stadsgrundningar torde inte 
ens den mest maktfullkomlige av envålclshärskare i längden kunna tolka som under
såtars trilska och illvillighet. De sociala och ekonomiska förutsättningarna avgör sist 
och slutligen om den starke härskaren ska lyckas i sina intentioner. Verkligheten sät
ter gränserna för det möjliga.

Funktions- eller platskontinuitet?
De städer som anlades på 1 500- och 1600-talen var i stor utsträckning genuina ny
skapelser. Som regel hade de visserligen föregångare i form av etablerade marknads
platser eller hamnar, men de byggdes upp från grunden på donerad kronomark. Ofta 
var det bara något eller några hemman som representerade den direkta platskonti
nuiteten bakåt i tiden. Strävan att kontrollera det kommersiella varuutbytet innebar 
helt enkelt att ett områdes landsköpmän förelädes att flytta till platsen för den nya 
staden och att traktens bönder uppmanades dra dit med sin överskottsproduktion.

Denna brist på kontinuitet bakåt i tiden står skenbart i motsättning till antagandet 
att 1600-talets stadsgrundningsvåg burits upp av gynnsamma ekonomiska och demo
grafiska betingelser. 1 modern forskning har man jämfört 1600-talets nya städer med 
1800-talets stadsgrundningar. Den avgörande skillnaden mellan dessa båda stads- 
grundningsperioder har ansetts ligga i bristen på respektive förekomsten av sponta
na tillväxtstimuli i stadssystemet. Artonhundratalets stadsrättigheter delades ut till 
tätorter med tydligt utvecklade urbana karakteristika. På 1600-talet anlades städer 
oftast utifrån ingenting. Heckschers tes om nygrundningarna bristande utvecklings
möjligheter ansluter väl till denna uppfattning. Saknas de ekonomiska och demogra
fiska förutsättningarna för urbanisering kan inte gärna nygrundade städer ha någon 
lysande utveckling att se fram emot.29 Det är mycket som är bestickande i Heckschers 
argumentering. Många planerade städer förverkligades aldrig, några av dem som 
verkligen anlades förlorade snart igen sina stadsrättigheter och när det gäller 
nygrunclningarnas tillväxtmöjligheter har dessa uppenbarligen varierat kraftigt. Det 
är ingen tvekan om att flera av de nya städerna förblev mycket små. Men, och det är 
kanske viktigare i sammanhanget, stadssystemets skala var sådan att många städer 
överhuvudtaget låg nära vad man kan kalladen nedre urbaniseringströskeln.

Det krävs en permanent centralisering av ekonomiska aktiviteter för att en urba
nisering ska kunna komma till stånd, och dessa aktiviteter får inte vara för begränsade



till omfång och värde. Problemet med ett urbant system i ett outvecklat stadium är 
att en stor del av städerna, kanske till och med majoriteten, befinner sig ganska nära 
denna tröskelnivå. Den kontinuitet bakåt i tiden man kan förvänta sig finna i ett 
sådant system är inte enplatskontinnitet, med iakttagbara ”urbana” funktioner på plat
sen för stadsgrundningen. Snarare bör man förvänta sig en f/mktionskontim/itet, som i 
stort motsvaras av den blivande stadens omland. Det är alltså frågan om en kontinu
itet som tar sig uttryck i en centralisering till en plats av tidigare spridda funktioner 
och ekonomiska aktiviteter. Ofta, kanske som regel, är detta en process som fram
tvingas av en central aktör i skepnad av en kungamakt, en feodalherre eller en kyrklig 
dignitär.

Med denna teoretiska förutsättning blir kontinuitetsproblematiken mer realis
tiskt behandlad. I modern forskning kring den medeltida urbaniseringsprocessen i 
Sverige har man studerat den medeltida centralmaktens roll för uppkomsten av ett 
urbant system.’0 Frågan om anlagda kontra spontant framväxta städer har härmed 
blivit delvis överspelad. Den faktiska sociala process det handlat om låter sig i stället 
beskrivas som en växelverkan mellan strukturella, ekonomiska och sociala processer å 
ena sidan och å den andra centralmaktens behov av centralisering och kontroll.

Mycket talar för att 1500- och 1600-talens stadsgrundningsvåg bör ses i ett lik
nande perspektiv. Den geografiska expansion av kronans kontrollmakt, som låg ba
kom stadsgrundningspolitiken, kan ses som en strävan från centralmaktens sida att 
fånga upp en gynnsam konjunkturrörelse. Städerna grundades inte i ett ekonomiskt 
vakuum. Flera av dem saknade visserligen direkt urban platskontinuitet bakåt i 
tiden, men i de allra flesta fall hade kommersiella eller andra "urbana” aktiviteter 
pågått i närheten av platsen för stadsgrundläggningen. Ofta anlades de nya städerna 
i anslutning till en äldre marknadsplats och flera av dem hade ett förflutet som lagliga 
eller olagliga hamnar.31 I dessa fall handlar det således om en funktionskontinuitet, 
där kronans ingripande kan ses både som ett kontroll- och ett stimuleringsförsök.

När stadsgrundningarna inte blev en framgång, som var fallet i Finlands inland 
och delar av Bergslagen på 1600-talet, är det en indikation på att förutsättningarna 
hade försämrats. Det är symptomatiskt att det sista expansionsområdet i Finlands 
inland också var den region där nygrundningarna fick svårast att utveckla urbana 
ekonomiska funktioner. Mycket talar för att man mot 1600-talets mitt hade nått så 
långt som var möjligt med stadsgrundningspolitiken. Besluten att i stället lägga ned 
städer fattades i en situation med nya ekonomiska och demografiska betingelser, och 
mot bakgrund av den svaga utveckling som de senast grundade städerna fick. 
Omkastningen i stadspolitiken under senare hälften av 1600-talet bör alltså ses som 
en reaktion på förändrade strukturella betingelser. Även under 1600-talet växte 
stadssystemet som en växelverkan mellan den centralt placerade aktören och de 
strukturella möjligheter och begränsningar som denne ställdes inför. I detta speciella 
fall började strukturerna som möjligheter, men övergick mot 1600-talets mitt till att 
bli begränsningar.

Med denna utgångspunkt finns det således ingen principiell anledning att skilja 
1800- och 1900-talens stadsbildningsprocess från medeltidens och 1600-talets. Det är 
framför allt den absoluta skalan och, fast i mindre utsträckning, tempot som är



annorlunda. Såväl medeltidens nya städer som 1500- och 1600-talens anlades i 
huvudsak under gynnsamma ekonomiska och demografiska betingelser. De ”sponta
na” tillväxtstimulanserna var verksamma då lika väl som i modern tid och under 
medeltid.

Stat och städer
Trots detta ställdes stormaktstidens beslutsfattare inte sällan inför det faktum att 
ambitiösa planer kunde ge magra resultat. Odhner refererar Axel Oxenstierna och 
konstaterar att "de flesta städer inne i landet voro små med 'kåkar och bettlarestugor’ 
bebyggde bondbyar, der åkerbruk och krögeri idkades som hufvudnäringar, samhäl
len, som ej förmådde löna en skolmästare eller gjuta en klocka eller ej upprätta en 
källare' utan att kronan anmodades om hjelp.">J

En av orsakerna till det magra resultatet antyds av citatet. Kronan ville gärna ha 
men inte så gärna betala. Här låg dock inte den enda orsaken. Som jag tidigare fram
hållit drev Eli Heckscher på sin tid tesen att det svenska agrarsamhället saknade 
strukturella förutsättningar för ett utvecklat stadsväsende. Han jämförde 1500- och 
1600-talens nygrundningar med de medeltida städerna och fann att de förra ännu 
omkring 1800 med få undantag var små och obetydliga. Han drog slutsatsen att ut- 
vecklingsbetingelser saknades. Kronan ville helt enkelt mer än den hade förutsätt
ningar att klara av. Hos Heckscher framträder således en ekonomistisk argumenta
tionslinje som lägger tonvikten vid de ekonomiska begränsningarna för statens 
handlande. Staten som agent för en historisk vilja överskuggas av de restriktioner 
som skapas av en outvecklad ekonomi. Men det är inte alldeles självklart att kronan 
verkligen misslyckades så kapitalt med sin stadsgrundningspolitik. Senare forskning 
har påpekat dels att kronan, åtminstone under äldre vasatid, hade mer rationella syf
ten än vad Heckscher antog, dels att nygrundningarna faktiskt kom att spela en roll 
i den svenska ekonomin. De gav sysselsättning och vidgade det sociala kontaktnätet.

Det motsägelsefulla forskningsläget kan delvis bero på att författarna fokuserar 
olika problem och har olika uppfattningar om innebörden av städernas ”betydelse”. I 
viss utsträckning talar man förbi varandra. Men förklaringen ligger inte bara här. 
Den finns även i sjiilva problemställningens natur. En social struktureringsprocess, 
som den definieras av Giddens, innebär per definition att såväl aktörers intentioner 
som strukturernas makt förklarar historisk förändring. Statsapparaten är inte place
rad i ett vakuum. Den är en del av en samhällsformation och som sådan underkastad 
vissa "strukturella” restriktioner. De som behärskar statsapparaten måste alltid räkna 
med oförutsedda effekter av sin politik.

Denna problematik har nyligen, med en utpräglat anti-etatistisk tendens, behand
lats av Åke Sandström. Sandström konstaterar således att 1 500-talets svenska kunga
makt hade liten ”makt” att sätta bakom orden. Trots drakoniska förordningar, där de 
"projekt som lanserades ... ofta (var) djärva skapelser där förutsättningarna för städer, 
regioner och produktionsområden drastiskt hade förändrats om projekten förverkli
gats”, blev resultaten ganska magra. Förordningarna föll allt som oftast på hälleber
get därför att de medgav flera tolkningsalternativ, kunde feltolkas eller helt enkelt 
ignorerades. Projekten var inte realistiska med de ekonomiska realiteter den svaga



svenska kronan hade att brottas med på 1 500-talet. Men Sandström menar också att 
kronan härvidlag lärde av sina misstag och på 1600-talet utvecklades 1500-talets 
”politiska idealism till en mer pragmatiskt förd politik". Kronan jagade inkomster 
och hur dessa Höt in, så länge de Höt in, var mindre viktigt.

Sandström vill se 1610-talet som den kronologiska vattendelaren mellan politisk 
idealism och pragmatism.

"Det var lörst från 161 0-talet som kronan började känna igen och lära sig hands
kas med de styrsystem som kunde ge resultat. Även om resultaten sällan blev så 
glänsande som de som 1 500-talsprojekten syftade till så gav de till skillnad från 
dessa i alla fall viss utdelning. Kontrollapparten utvecklades om man så vill från 
ett grovmaskigt läckande såll till ett mer finmaskigt." ”

Sandström polemiserar mot Heckscher, men hamnar ändå ganska nära denne i sitt 
generella omdöme om det svenska stadsväsendet. Det svenska stapelstadssystemet, 
menar han, var bara i ringa grad ett svar på växande handel och inte alls ett resultat 
av ökande befolkning. Tvärtom rådde brist på människor i vasatidens Sverige. 1 500- 
och 1600-talens stadsgrundningar var endast resultatet av "politiska beslut”.

Med den svenska stadspolitiken hoppades man från kronans sida skapa de förutsätt
ningar som skulle bära upp stadssystemet. Nere på kontinenten ett halvt årtusende 
tidigare hade stadsbärande förutsättningar som ökad handel och en positiv demo
grafisk utveckling föregått stadsväsendets expansion. ’1

Jag har i den här boken drivit ett argument som på just denna punkt i ganska stor 
utsträckning avviker från Sandströms slutsats. För mig är det tydligt att de struktu
rella betingelserna i form av ökad handel, befolkningsexpansion och utmarksdyna- 
mik i stor utsträckning samverkade med kronans politiska ambitioner i riktning mot 
ett expanderande och effektivare urbant system. Jag menar också, den här gången i 
likhet med Sandström, att man kan se en brytpunkt under 1600-talet, men denna 
brytpunkt handlar snarare om försämrade strukturella betingelser än om kronopoli- 
tikens realism, och den ligger därför senare i tiden. Vad jag invänder emot är inte 
Sandströms allmänna slutsats om politikens förutsättningar. Visserligen finner jag 
formuleringen från "idealism” till "pragmatism" något tillspetsad, men den är be
stickande. Vad jag däremot vänder mig emot är Sandströms allmänna tendens att 
bortse från eller förneka de strukturella betingelserna. Kronan visade förvisso många 
prov på orealistiska projekt, men den framstår ändå som "realistisk” när den börjar 
grunda städer underen expansionsfas och slutar med detta när de ekonomiska, demo
grafiska och statsfinansiella förutsättningarna försämrats. En förklaring till tolk- 
ningsskillnaderna kan vara att Sandström främst koncentrerat sin undersökning till 
aktörsnivån, medan min egen studie är tungt förankrad i ett strukturhistoriskt 
betraktelsesätt.

En evident slutsats av Sandströms iakttagelser är hur som helst att det aldrig går 
en rät linje från den politiska viljan till det sociala och ekonomiska resultatet. Det



finns flera orsaker till detta. En viktig sådan orsak i 1 500- och 16()0-talens Sverige var 
att kronan hade konHikterande intressen inbyggda i sin stadspolitik. Stapelpolitiken 
fick, åtminstone lokalt, starka omfördelningseffekter på 1600-talet. Sjöstäderna kom 
att gynnas framför uppstäderna. Den stadshistoriska litteraturen saknar inte exempel 
på sådana effekter. På liknande sätt kunde nygrundningar få negativa konsekvenser 
för redan befintliga städer. Det kunde förekomma lokalt motstånd och missnöje med 
stadsgrundningar. Många gånger var också stor tröghet förknippad med etablerandet 
av ett nytt stadssamhälle.

När man diskuterar effekterna av statsmaktens stads- och stapelpolitik kan det 
således vara nyttigt att hålla i minnet de komplexa och inte sällan paradoxala resul
taten av denna politik. Man riskerar lätt att felbedöma politikens förändrande kraft 
om man inte tar hänsyn till de komplicerade orsakskedjor som gick från politiska 
beslut på central nivå till deras implementering och slutliga effekter på lokal nivå. 
Likaså kan det ofta vara vanskligt att dra slutsatser om intentioner av makthavarnas 
manifesta uttalanden. Framför allt bör man väga in de situationella faktorer som kan 
ha legat bakom den ena eller andra viljedeklarationen. Det finns inga starka skäl att 
tro på någon särskild långsiktighet eller planmässighet i 1600-talets många organi
satoriska åtgärder. Tiden saknade förvisso inte utkast till storstilade projekt, men 
dessa blev nästan alltid i slutstadiet ad hoc-betonade kompromisser, präglade av star
ka ekonomiska och sociala intressen. Det fanns helt enkelt inte objektiva förutsätt
ningar för en längre driven planmässighet.

Städer, eliter, klassintressen
Emellertid behöver man inte utesluta möjligheten av att viljestyrda ”intressen” i 
statlig skepnad kan ha påverkat utvecklingen av det urbana systemet. Samspelet 
mellan strukturella och intentionella faktorer är komplicerat. Det finns kanske ingen 
större anledning att tillskriva en enskild monarks, eller möjligen rikskanslers, per
sonliga ideosynkrasier någon viktigare förändrande kraft i den historiska processen. 
Däremot kan man föreställa sig en situation av stark maktkoncentration i staten, i vil
ken organiserade kollektiva intressen kan genomdriva kortsiktiga beslut. En förut
sättning för att sådana "intressen" ska kunna påverka det långsiktiga förändrings- 
förloppet är då att de under en längre tid uppnår en sådan maktposition att deras 
handlingslinjer blir dominerande och hinner slå igenom.

E i senstad t/Shachars ”eliter" är ett analysinstrument som skulle kunna kasta ett 
visst ljus på den här problematiken. Eliterna, som representanter för och uttolkare av 
organiserade kollektiva intressen i det tidigmoderna samhället, kan uppfattas som 
tillräckligt homogena, kollektivt medvetna och samagerande för att lämna utrymme 
åt en aktörstolkning av urbaniseringsförloppet. En diskussion om staten som orsaks
faktor bakom urbaniseringsprocessen förutsätter således att vi identifierar sådana 
kollektiva socio-ekonomiska intressen och deras eliter. Detta är uppenbarligen en 
uppgift som kräver självständiga forskningsinsatser i inte alltför liten skala. En dylik 
ambitionsnivå kan inte förverkligas i den här boken. Jag kommer därför att begränsa 
mig till tentativa synpunkter på utvecklingens allmänna drag sådan den framträder 
i senare forskning.



Förloppets övergripande kronologi är ett centralt problem i sammanhanget. Sta
tens organisations- och expansionsfaser tillhör de bakgrundsfakta som är nödvändiga 
för en förståelse av sambandet mellan stat och urbanisering. I senare forskning har 
man kommit fram till en övergripande periodisering av 1600-talsstatens utveck
lingsfaser. Utgångspunkten har varit militärstatens reursbehov och organisatoriska 
lösningar. Forskningsläget har sammanfattats av Jan Lindegren. ’5 Han ser utveck
lingen i fyra faser. Från omkring 1 560 till ca 1620 dominerade ännu de interna sam
hällsförhållandena över "krigets externa logik”. Efter 1620 slog man definitivt in på 
det kontinentala krigets väg. Statsapparaten organiserades för att tillgodose växande 
militära behov. Ett exploateringstryck som varit i växande under hela senare delen av 
1500-talet intensifierades ytterligare. Mellan ungefär 1640 och 1680 dominerades 
utvecklingen av motsättningen mellan fredens otillräckliga resurser och krigets 
finansieringssystem. Tillspetsat uttryckt kan man säga att riket helt enkelt inte hade 
råd med fred. Lösningen på problemet blev 1680-talets reduktion och indelnings
verk. Med dessa åtgärder skapades ett statsmaskineri inriktat på försvar med bered
skap för krig. Det karolinska enväldet blev slutstadiet i den svenska stormaktsepo- 
ken. Vad som hände efter 1720 var en reorganisering av statsmaktens centrala 
funktioner och ett finanssystem anpassat till en avsevärt mindre territoriell enhet.

En avgörande gräns tycks ha gått under 1600-talets senare del. Ett sedan 1500- 
talet stadigt växande exploateringstryck nådde sin kulmen och förutsättningarna för 
ytterligare intern resursmobilisering försämrades. Stormaktspolitiken blev mer 
defensiv som en följd av de tilltagande finansieringsproblemen. Sammanfattande kan 
man kanske säga att en långsiktig expansionstrend i statens resursmobilisering avlös
tes av en stagnation. Detta bör ha påverkat statens inflytande över resursströmmarna 
mellan den agrara och den urbana sektorn.

En i det här sammanhanget central aspekt på 1680-talets reformer är den utpräg
lat agrara karaktär som präglade indelningsverkets finansieringssystem. Resurser 
bands till sina speciella befattningshavare, vilka tillika oftast bodde på landsbygden. 
Detta torde ha stimulerat en decentralisering och geografisk spridning av ekonomins 
kommersiella sektor. Det är en tendens som står i klar motsättning mot de centrali- 
seringssträvanden som var så utmärkande för såväl den organisatoriska som den 
finansiella uppbyggnaden av den tidiga stormaktstidens statssystem. Resurscentra
liseringen under 1 500-talets senare och 1600-talet förra del innebar samtidigt också 
en "urbanisering” av statens resurser. Finansförvaltningens tillgångar koncentrerades 
till städer där de lättast kunde disponeras för olika ändamål.

Lindegren har vid flera tillfällen starkt betonat den feodala karaktären på stor
maktstidens svenska samhällsformation. Det samhälleliga produktionsöverskottet 
(merprodukten) kanaliserades från producenterna (bönderna) till den härskande klas
sen (adeln) genom s.k. "utomekonomiskt tvång”, dvs skatter och avrad. Han menar 
att det inte finns någon teoretiskt relevant skillnad mellan skatter och feodal jord
ränta, och således inte heller mellan skattebönder och adliga landbor. Den feodala sta
ten hade samma "klassintressen” och utnyttjade samma utomekonomiska tvångsme- 
kanismer som adeln vid mobiliseringen av merprodukten. De stora förändringar som 
ägde rum under 1 500- och 1600-talen när det gäller fördelningen av den totala sam



hälleliga merprodukten innebar ingen grundläggande förändring av samhällsforma
tionen. De var snarare ett uttryck för "en fortgående social omstrukturering. En grupp 
gynnades på en annans bekostnad, nya eliter framträdde och försvann. Men alla varde 
fraktioner av feodalklassen och elitbyten kan därför inte jämföras med grundläggande 
samhällsomvandling." y>

Ett grunddrag i den svenska feodala samhällsformationen var dess ekonomiska 
inriktning på produktion av bruksvärden. Den svenska ekonomin vilade på en solid 
grund av naturahushållning. En stor del av den samhälleliga merprodukten bestod av 
naturaprodukter från jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och bergsbruk. Detta 
medförde att även feodalräntan i dess olika former utgick i naturaprodukter. Krona 
och adel hamnade därmed i ett konverteringsproblem. Man hade behov av likvida 
medel för att finansiera lyxkonsumtion och militär mobilisering. Enligt Lindegren 
var denna förvandling av bruksvärden till bytesvärden en av den svenska militärsta
tens svårare statsfinansiella problem på 1500- och 1600-talen. Han söker här bland 
annat bakgrunden till den starka utvecklingen av bruks- och manufaktursektorerna. 
Han pekar också på kronans expansionistiska strävan att nå kontroll över de stora bal
tiska varuflödena för att kunna tullbelägga dessa.

Lindegren har satt fingret på ett antal problem som är relevanta för relationen 
mellan stat och städer under stormaktstiden och även senare. För det första var stä
derna, framför allt då de stora stapelstäderna med internationella ekonomiska kon
takter, noder för den bytesvärdesekonomi som existerade i detta agrardominerade 
svenska samhälle. Det förekom ett handelsutbyte på landsbygden, men detta hade 
inte den koncentration och skala som kunde tillgodose adelns och kronans behov av 
likvida medel. Adel och krona hade med andra ord ett gemensamt intresse av att 
skapa och stimulera en fungerande ”urban” ekonomi. Det fanns ett feodalt klassin
tresse bakom 1600-talets stadspolitik.

För det andra stärkte adeln kraftigt sina positioner under 1600-talets förra hälft. 
Det var då privilegiesystemet byggdes upp och nådde sin höjdpunkt. Det var då för- 
läningspolitiken medförde en godsöverföring i stor skala från kronan till adeln. Den 
slutliga makten låg också i adliga händer genom det monopol på högre tjänster man 
lyckades tillskansa sig i privilegieförhandlingarna med den unge Gustaf Adolf. Den 
adliga maktpositionen modifierades visserligen under perioder av kungligt styre, 
men i gengäld stärkte man sina ställningar under de långvariga förmyndarstyrena.

Adelns växande makt under 1600-talet i kombination med dess allt starkare beroen
de av donerad kronojord skapade grogrund för det som har kallats ”det rådsaristokra
tiska programmet".37 "Kronan skulle inte befatta sig med jordräntorna utan grunda 
sin ekonomi på tullar och indirekta skatter och överhuvud på handelns avkastning. 
Att lämna godsen till adeln var snarast en fördel; de skulle skötas bättre och välstån
det öka." Det kan knappast råda något tvivel om att ”det rådsaristokratiska pro
grammet" för statens finansförvaltning var uttryck för ett högadligt klassintresse. 
Detta klassintresse blev praktisk handling i donationspolitiken även om denna som 
regel hade politiska eller akuta krigsfinansieringsproblem som direkt orsak. Klassin
tresset kom också till uttryck i den statliga finansförvaltningens successiva omlägg
ning. Utvecklingen under 1600-talet gick, tydligen i enlighet med rådsaristokratins



önskningar, mot en växande betydelse för tullar, arrenden och indirekta skatter. I 
korthet: bytesvärdesekonomin fick större statsfinansiell betydelse.

Det är således rimligt anta att det låg ett mycket starkt högadligt, feodalt klass
intresse bakom den statliga politiken på 1600-talet. Det gällde både direkt i den 
meningen att man ville att kronan i rätt stor utsträckning skulle hålla tassarna från 
jordräntorna och i stället livnära sig på beskattning av handelns frukter. Det gällde 
också indirekt i det att man ville stimulera en stark ”urban” ekonomisk sektor för att 
därmed enklare kunna konvertera sin naturauppbörd i pengar. Adelns intressen kom 
på så sätt att stimulera stadssystemets utveckling.

Men adelsintresset var inte homogent. Förspelet till 1680-talets politiska och 
organisatoriska förändringar kan beskrivas som en kamp mellan högadliga klassin
tressen och andra socio-ekonomiska ”intressen”, bl.a. adliga, med inflytande i och 
över staten. Koncentrationen av gods och jordräntor i händerna på en liten aristokra
tisk klick skapade motsättningar inom adeln. Frontlinjen gick mellan å ena sidan 
aristokratins toppar och å den andra adelns majoritet av låg- och mellanadel, vilka i 
växande grad blivit beroende av karriärvägar i staten. Tjänsteadeln var inte i längden 
betjänt av en ytterligare resursöverföring från krona till högadel. Med dessa allierade 
sig stora delar av prästerskapet som hade samma ”objektiva” ekonomiska intresse av 
en finansiellt stark statsmakt. En tredje anti-aristokratisk maktfaktor var bondestån
det. Bönderna önskade framför allt minska trycket av utskrivningar och extraskatter. 
Till denna bild hör de svenska böndernas i internationellt perpektiv ovanligt starka 
politiska ställning och den faktiska underminering av de adliga privilegierna som 
framtvingades under trycket av den växande krigsekonomin. Inte heller städernas 
borgare var i längden betjänta av en svag stat. Den merkantilistiska regleringsekono- 
min hade skapat organiserade ekonomiska intressen i bland annat skråväsendet. En 
stark stat kunde lättare försvara dessa intressen. Samma behov av en stark lagstift
nings- och kontrollmakt torde ha funnits inom högborgerskapet. Handelskapitalets 
växande betydelse ökade kravet på ett fungerande lag- och regelverk som effektivt 
kunde skydda kreditorer och underlätta alla slags ekonomiska transaktioner.

Under l600-talets senare del växte sig detta konglomerat av klass- och gruppin
tressen starkare för att i 1680-talets reformer helt överfiygla det högadliga intresset. 
Reduktionen innebar ett slutgiltigt sammanbrott för den gamla aristokratin. Den 
nya adel som växte fram var starkare underordnad statsintresset och därtill i högre 
grad ekonomiskt knuten till handelskapitalistiska ekonomiska intressen. Flera av de 
nya ledande adelssläkterna var de facto mer kapitalistiskt än feodalt förankrade.

Det finns alltså skäl att se enväldets etablerande som en brytning med ett högadligt, 
feodalt klassintresse. Med statens byråkratisering, professionalisering och merkanti
lisering kom i stället handelskapitalistiska klassintressen att i högre grad träda in i 
bilden. Adeln transformerades och infiltrerades långsamt från ett feodalt till ett han- 
delskapitalistiskt stånd. Det feodala ståndssamhället hade kulminerat under 1600- 
talet. Tidvattenvågen vände med 1680-talet. Den fortsatta vägen blev en väg mot 
ståndssamhällets gradvisa upplösning och feodalismens sammanbrott.

Eftersom de feodala produktionsförhållandena hade sin ekonomiska förankring i 
landsbygdens produktion av bruksvärden blev feodalismens upplösning först en fråga



om förändringar på landsbygden. Dessa kom på 1700-talet. Den sociala strukturen 
och de agrara egendomsförhållandena förändrades då samtidigt som en kapitalistisk 
marknadsekonomi började penetrera landsbygden intensivare än tidigare. 1700-talet 
härbärgerade det svenska övergångssamhället; övergången från feodalism till kapita
lism. I mycket stora drag kan man alltså ställa 1600-talets feodala resurmobilisering 
och resurskoncentration mot 1700-talets agrara expansion och handelskapitalism. Ett 
feodalt, adligt klassintresse ersattes av ett merkantilt, högborgerligt.

Mycket talar för att vissa särdrag i den svenska urbaniseringscykeln jämfört med 
den internationella utvecklingen hade sin bakgrund i det speciella politiska och socia
la systemet i riket. Draget av ”övercentralisering” var visserligen utmärkande för 
många nationer i Europa vid denna tid, men företeelsen som sådan kan mycket väl 
tillskrivas de ”klassrelationer" som präglade ett senfeodalt, absolutistiskt system. 
Man kan knappast tala om intentionalitet i denna process om man med detta menar 
intentioner på en individuell nivå. Ingen människa, monark eller annan, dominerade 
den politiska scenen tillräckligt kraftigt och långvarigt för att påverka den sociala 
dynamik urbaniseringsprocessen representerar. Däremot är det möjligt att tala om en 
”kollektiv” intentionalitet. I en situation med ett utpräglat aristokratiskt klassherra
välde kan den sociala utvecklingen ha styrts genom en serie ad hoc rörelser i denna 
klass' intresse. Denna hypotes förutsätter dock att man betraktar den absolutistiska 
staten som ett instrument för en dominerande klass. Inget hindrar detta, så vitt jag kan 
förstå, för perioden fram till omkring 1680, dvs den period då den radikala föränd
ringen av det urbana systemet tycks ha ägt rum. I detta speciella avseende framstår 
1600-talets Sverige, ett rike i Europas periferi och i gränslandet mellan Europas öst 
och väst, som ett land med östliga särdrag.

För att återknyta till Eisenstadt/Shachar kan vi konstatera att ett en adlig elit
gruppering drivit sina klassintressen framåt bland annat i 1600-talets stadspolitik. 
Men problematiken framstår alltså som mer komplicerad än så. De latenta motsätt
ningarna mellan traditionell högadel och nyadlat lågfrälse antyder spänningar i 
gruppidentiteten som kan förväntas ha haft inflytande på det urbana systemet. Den 
växande och ekonomiskt allt starkare gruppen av ofrälse ståndspersoner, liksom ett 
allt starkare borgerskap, är ytterligare komplicerande aktörer på de politiska och 
sociala arenorna. Den generella bild man får av 1600-talets sociala motsättningar 
visar en framväxande allians mellan lågfrälse och ofrälse ståndspersoner i en allt mer 
akut motsättning mot den traditionella aristokratin. Alliansen resulterade i ”1680 
års politik” och högadelns nederlag. Den springande punkten i sammanhanget var sta
ten; statens resurser och styrka.

I figur 20:2a nedan görs ett försök att sammanfatta aktör/struktur-problematiken 
dels med utgångspunkt i tidigare resonemang om resursallokering, dels utifrån den 
Eisenstadt/Shachar-inspirerade uppdelningen av sociala eliter i autonoma och inbäd
dade sådana. Den förenklade bilden tar främst hänsyn till de sociala grupper som av 
allt att döma spelat störst roll för den urbana utvecklingen. Diskussionen har också 
fokuserats på det traditionella ståndsgrupperna i svensk historisk debatt. Ytterst kan 
mitt resonemang här kanske kan ses som en klassanalys, men det är i så fall en sådan utan 
entydigt och operationellt bestämda klassdefinitioner. Resonemanget blir tentativt.



Figur 20:2a - Eliler. resurskontroll och urbanisering 
i Sverige ca 1600 till 1800 Staten
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De identifierade eliterna i figuren ska uppfattas som urbaniseringsprocessens centra
la aktörer, där ”staten” är en organiserande kraft med monarken som en dominerande 
aktör i spelet mellan de sociala eliterna. De traditionella eliterna i den svenska historie
skrivningen har försöksvis placerats in på en skala mellan autonoma och inbäddade 
eliter. Prästerskapet har uppfattats som en inbäddad elit och högadeln som en auto
nom elit. Bestämningen har gjorts främst utifrån de båda ständernas huvudsakliga 
inkomstkällor och kontrollen över dessa. Men i viss mån har graden av statligt beroen
de också vägts in. Borgerskap och låg/nyadel tolkas som sociala grupperingar någon
stans i spänningsfältet mellan starkt statsberoende och relativ autonomi. Båda grup
perna har viktiga inkomstkällor utanför statsapparaten i form av jord och handel, 
men båda grupperna är också inlänkade i statsapparaten som statstjänare och/eller 
förmånstagare i andra avseenden. Kategorin ofrälse ståndspersoner uppfattas i model
len som en del av den inbäddade eliten. Den är problematisk i den meningen att det 
är en restgrupp som definieras av relativt hög social ställning, men utanförstående i 
förhållande till ståndsindelningen. Här ryms bruksägare som inte har burskap, fria 
yrkesutövare och ofrälse statstjänare. De båda förra kategorierna hör strängt taget till 
den autonoma delen, men min tolkning är att de ofrälse statstjänarna är så pass domi
nerande att kategorin som sådan kan ses som en inbäddad elit.



Längs figurens horisontella axel har feodalism-kapitalismdimensionen lagts in. 
Här har endast borgerskapet uppfattats som i huvudsak länkat till en kapitalistisk 
marknadsekonomi. Adeln, både den höga och den låga varianten, har uppfattats som 
feodala grupper både vad resursmobilisering och mentaliteter beträffar. Samtidigt 
hade adeln också kommersiella intressen som skulle växa sig starkare efterhand. 
Prästerskapet och de ofrälse ståndspersonerna var en del av det statliga uppbördssys- 
temet, men båda, särskilt den senare, grupperna hade även marknadsekonomiska 
intressen. Orsaken till att prästerskapet ändå förts till uppbördssektorn är dess star
ka koppling till staten. Prästerskapet förvaltade den lutherska ortodoxi, som var ett 
så viktigt instrument för statsmaktens disciplinering av undersåtarna.

Klassificeringarna i figuren kan förvisso diskuteras och nyanseras. Avsikten här är 
främst, som även gällde figur 20:1 a-c ovan, att skapa en användbar modell för kon
trastering mellan urbaniseringsförloppets A- och B-faser. Jag gör detta i de stiliserade 
figurerna 20:2b och c nedan.

Som framgår av denna kontrastering var, enligt min mening, 1600-talet domine
rat av högadelns klassintressen. (Figur 20:2b) Högadelns styrka möjliggjorde att den 
kunde styra sociala och materiella resurser till sin egen fördel. Dess styrka gentemot 
kronan gör det rimligt att se den som en autonom elit, som hade stor förmåga att själv 
bestämma utvecklingen. Till bilden av 1600-talet hör emellertid också den systema
tiska organiseringen av statsapparaten. Detta sekel är det sekel då den ofrälse stats- 
tjänaren växer sig stark, för att så småningom bilda en effektiv motvikt mot aristo
kratins klassintressen.

Tolkat i Eisenstad/Shachars terminologi skulle 1600-talets konflikter alltså kunna 
ses som en strid mellan en traditionell högadlig och ”autonom” elit, med strävan att 
anpassa centrum efter de egna behoven å en sidan, och å den andra en framväxande, 
”inbäddad” elit, som har sina intressen tätt knutna till den absolutistiska statsmak
ten och därför strävar efter att organisera denna så effektivt som möjligt. I figurens 
tolkning sker denna kamp som en dragkamp om uppbördsresurser. I marxistisk tolk
ning skulle motsättningen framstå som olika feodala eliters strid om den samhälleli
ga merprodukten i ett feodalt system, dvs en "inomfeodal” strid om feodalräntan.

Det var många områden inom stadsväsendet som bar prägel av denna förändring. 
Städernas fysiska miljö byggdes om då så var möjligt till regelbundna rutnätsmön- 
ster. Ståndsmässiga byggnader började dominera stadsprofilerna. Städernas förvalt
ning stramades upp och inordnades under statens behov. Stadsbefolkningarna inter
folierades av kronotjänare på olika hierakiska nivåer och den lutherska ortodoxin 
bildade ett ideologiskt ramverk för ett prästerskap som under loppet av 1600-talet 
allt mer började likna en ”inbäddad” elit.

Det mesta av detta ägde rum på 1600-talet. Sextonhundratalet är förändringens 
århundrade. Undersökningen av urbaniseringsprocessen talar här sitt tydliga språk. 
Det var under detta sekel de kvalitativa förändringarna ägde rum. Det var också då 
den tidigmoderna svenska staten utvecklades till en stark agent för ett konglomerat 
av organiserade kollektiva intressen. Staten höjde sig över särintressena och städerna 
fick nya rambetingelser.

De "inbäddade” eliternas seger 1680 kan ses som ett signum för den tidigmoderna
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absolutismen. På många håll i Europa, särskilt väst, tvingas aristokratin till reträtt 
mot en allians av lågfrälse, statstjänare, borgerskap och absoluta monarker. Med 
denna växling från traditionell "feodalism” till en beroende ”senfeodalism” eller "han- 
delskapitalism”, under absolutismens skyddsmantel förändrades också resurskontroll, 
resursflöden och ytterst även urbaniseringsförloppet. Stadshierarkin ändrade karak
tär. Den expanderade; den blev mer hierarkisk och ekonomiskt funktionell genom 
stapelstadssystemet; den blev monocentrisk genom huvudstadens expansion; den 
blev mer ’inbäddad” i ett statligt styrt resurs- och informationsflöde, och relationen 
mellan stadssystemets hierarkiska nivåer blev mer reglerade.

Under 1700-talet kom det lägre frälset och ofrälse elitgrupper att spela en vikti
gare roll i kamp om och överföring av samhälleligt mervärde. (Figur 20:2c) Det feo
dala inslaget i denna resursmobilisering minskade till förmån för mer av marknads
ekonomiska allokeringsmekanismer. Lågadel, ofrälse ståndspersoner och borgerskap 
spelade nu en större roll för präglingen av det urbana förloppet. Urbaniseringsförlop
pet blev mer balanserat, mindre dynamiskt och i högre grad genererat underifrån. Ur 
klassynpunkt blir bilden mer komplex. Aristokratin spelar under 1700-talet fort
farande en viktig roll, men vägs i allt större utsträckning upp av andra eliter. Det feo
dala produktionssättet underminerades gradvis av ett kapitalistiskt. Det "långa” 
1700-talet (ca 1680 till 1850) framträder som ett genuint övergångssekel; slutet av 
det gamla och början av något nytt.



Kapitel 21. Epilog - Stort och litet perspektiv

Det jag bland annat har försökt visa i den här boken är att allmänna övergripande pro
cesser har spelat en stor roll på den nationella, regionala och lokala nivån. Urbanise
ringen på riksnivå styrdes av övergripande demografiska, ekonomiska och sociala 
processer. Till en stor del rörde det sig om krafter som inte gjorde halt vid nations
gränserna. Det nationella statsbygget och framväxten av en internationell ekonomi 
var europeiska företeelser. Det svenska stadsväsendet blev i stigande grad integrerat i 
ett övernationellt system med gravitationspunkter i Amsterdam och London.

Sveriges tidigmoderna stadssystem kan och bör bland annat ses i detta övergri
pande perspektiv. Övernationella strukturer och processer överlagrade de enskilda 
staterna och sipprade som grundvatten genom de nationella sociala systemen ned till 
den regionala nivån och det lokala samhället, den enskilda staden. Den svenska 
utvecklingen hade givetvis sina särdrag betraktade i ett internationellt perspektiv. 
Alla försök till förklaringar måste ta hänsyn till regionala och lokala faktorer. Samti
digt är den historiska urbaniseringen en i det närmaste universell utvecklingsprocess 
som står i nära förbindelse med den mänskliga samhällsorganisationens övriga socio- 
ekonomiska förändringsprocesser. Förklaringar av urbaniseringförloppet i Sverige 
kan inte bortse från detta faktum. Det är uppenbarligen inte tillräckligt med en narra- 
tivt och idiografiskt inriktad diskurs om man vill skapa förståelse av denna på en gång 
generella och unika historiska företeelse. Den traditionella berättelsen om städernas 
historia kan visserligen bli en rikt dekorerad byggnad, med många vackra och spän
nande detaljer i sina fasader, men den blir en byggnad utan bärande element.

I en mening kan det vara fruktbart att använda begreppet ”holism” som ett 
uttryck för denna dialektik mellan det stora och det lilla perspektivet. Influenser kom 
uppifrån, omskapades och anpassades till en lokal och regional kontext. I den enskilda 
staden återskapades samtidigt också de stora strukturerna. Samhället reproducerade 
sig självt på lokal nivå. På så sätt ger regionala urbaniseringsförlopp en illumination 
av ett övergripande skeende och enskilda städer blir ofta en spegelskärva av den stora 
världen. Det stora lever i det lilla och det lilla i det stora.

Urbanisering i långtidsperspektiv

Ett språng i utvecklingen
Den ca tusen år långa tidsperioden från början av 1000-talet till 1900-talets slut 
inrymmer en dramatisk utveckling som innebar att Sverige och Finland urbanisera
des. Man kan tala om vårt senaste millennium som en epok — den urbana epoken.’9 
Det fanns en tid då städer i modern mening överhuvudtaget inte existerade. Om
kring år tusen grundades de första samhällen som senare skulle få stadsprivilegier. 
Dessa ”städer” var obetydliga centralpunkter för uppbörd, politisk kontroll och 
kult- eller rättsfunktioner. Handel och hantverk kan ha spelat en viss om än inte



avgörande roll för deras uppkomst. Det är inte troligt att dessa enkla tätorter skilj- 
de sig påtagligt från andra "pre-urbana" anläggningar, som hade börjat utvecklas vid 
denna tid och något tidigare. I samtliga fall rör det sig om arkeologiskt belagda agglo- 
merationer av bebyggelse. Det är inte mycket känt om deras faktiska roll i det socia
la sammanhanget.

Ett millennium senare kan man tala om ett ”genomurbaniserat” samhälle. Stads
befolkningen i dagens Sverige är mångdubbelt större än landsbygdens befolkning. 
Samhället har ändrat karaktär i grunden, och städer är den utan konkurrens domine
rande samhällsformen. Vi lever till skillnad från medeltidens människor i ett "artifi
ciellt rum”. Vår miljö är konstruerad för att skydda oss mot naturens okontrollerade 
krafter. Vår livsrytm är mer bestämd av klockans tickande tidsmoduler än av solens 
och månens celesta cykler. I själva verket är det inte alls orimligt tänka sig att vi nu 
närmar oss slutet på den ”urbana epoken”. Dynamiken i urbaniseringsprocessen bör
jar mattas av efter att ha uppnått historiskt unika höjder under de senast 1 50 åren.

Ser man på den långsiktiga, sekulära utvecklingen under de 1000 åren från vikinga
tiden till idag blir det mest framträdande och helt dominerande draget kumulativ 
och accellererande tillväxt.10 Skulle man dra en kurva över stadsfolkmängden från 
ungefär år 1 000 till år 2000, skulle denna kurva visa en process i två stadier; ett våg
rätt stadium fram till ungefär år 1700 och ett lodrätt under de senaste tvåhundraåren. 
Urbaniseringsförloppet skulle uppvisa ett temposprång, en knyck i kurvan, som indi- 
kerar en djupgående transformation av urbaniseringens betingelser. Jämförda med 
det senaste århundradets urbana befolkningsökning skulle förändringarna i det för
industriellasamhället framstå som marginella. På vikingatiden kan man knappast tala 
om en stadsbefolkning i någon meningsfull kvantitativ bemärkelse. De få städerna 
omkring år 1100 kan ha haft på sin höjd något tusental invånare tillsammans. Vid 
1600-talets början hade stadsbefolkningen växt till i runda tal 60.000 för att vid 
1900-talets början ha uppnått 1.640.000.41 Omkring år 1900 fanns enbart i Sverige
1.100.000 stadsinvånare, och år 1970 nära 5.500.000. Ökningen av enbart den svens
ka stadsfolkmängden på ca 4.400.000 under dessa sju decennier av 1900-talet, har 
således varit klart mer än tre gånger så stor som den totala tillväxten i städerna under 
de föregående 900 åren i Sverige och Finland tillsammans. Urbaniseringsgraden upp
visar i stort samma sekulära tendens. Låt oss approximera den till 0 % omkring år 
1000. Osäkra men rimliga beräkningar för 1 500-talets senare del talar om en urba- 
niseringsnivå på ca 4 %. Det hade således tagit omkring 500 år att nå den urbanise
ringsgrad man kan iaktta under äldre vasatid. En fördubbling av nivån till ca 10% 
gick på högst hälften av denna tidsrymd. Den verkligt kraftiga höjningen av urbani- 
seringsnivån började under 1800-talets senare hälft. Under 1800-talet ökade tempot, 
och fördubblingarna av urbaniseringsgraden ägde rum med allt kortare tidsinterval
ler. Vid sekelskiftet 1900 hade stadsbefolkningens andel nått och överskridit 20%. 
Därtill kom ett inte obetydligt tillskott av urbaniserade orter utan stadsrättigheter. 
Med dessa inräknade blir sekelskiftets urbaniseringsnivå nära 25 %. Ökningen från 
ca 10 till 25 % gick på ungefär femtio år. Den snabba vägen uppåt fortsatte under 
1900-talet. Under de följande femtio åren ungefär tredubblades urbaniseringsnivån. 
Idag bor drygt 80 % av Sveriges 8 miljoner invånare i städer och tätorter. Den finska



urbaniseringsgraden låg 1980 runt 62 %. Ert nytt samhälle med ett nytt ekonomiskt 
system har i vårt sekel skapat en explosiv utveckling för städerna.4”

Sådana kurvor över befolkningsökningen i städerna får obetydligt informations
värde om man vill studera dynamiken i processen. Den kvantitativa ökningen av 
stadsbefolkningen under 1800- och 1900-talen var så enorm att alla nyanser i utveck
lingen dessförinnan går förlorad, om man försöker sig på att illustrera förloppet med 
absoluta urbana befolkningstal i en och samma kurva. Den kurvan kunde förleda oss 
tro att tiden före 1800 är ointressant, och lätt ge intrycket att urbaniseringen som 
social process endast hör det moderna industriella samhället till. Som historiker värjer 
jag mig mot en sådan slutsats.

En underliggande kontinuitet
Den "urbana transition”, för att inte tala om "explosion", som har ägt rum i Väster
landets industristater från 1800-talets mitt, har haft starka drag av kontinuitet bakåt 
i tiden. Jan de Vries är en av dem som framhållit detta. Denna kontinuitet tenderar 
att förbli dold i en kurva över den absoluta staclstillväxten. Ett annat sätt att illustre
ra det aggregerade urbaniseringsförloppet är att dra upp en kurva över dess relativa 
tillväxt i stället för dess absoluta. Vad man då egentligen söker efter är utvecklings
förloppets hastigbet under olika skeden. Det lämpliga sättet att illustrera ett sådant 
förlopp är inte en kurva över de absoluta befolkningstalen utan en kurva som visar de 
logaritmerade befolkningstalen. Den kurvan återges i diagram 21:1.

Det behöver inte understrykas att diagrammet vilar på ett bräckligt underlag vad 
medeltiden beträffar, 4 men oavsett hur man bedömer osäkerhetsmarginalerna ba
kom diagrammet blir den dominerande bilden av relativ och absolut stadstillväxt i 
Sverige (med Finland) ett ovedersägligt faktum. De exakta befolkningssiffrorna kan 
diskuteras, men den sekulära expansion som framträder i diagrammet är så pass bety
dande att den befinner sig bortom alla möjliga felmarginaler. Hur diagrammet ska 
tolkas är en fråga som delvis handlar om vilka referensramar som väljs, men i denna 
långsiktiga expansion finns ett mycket påtagligt drag av kontinuitet. Det tydliga 
utvecklingssprånget, den omtalade knycken i kurvan, är långt ifrån framträdande i 
diagrammet. Den "urbana transitionen" syns visserligen som en brant stegring av 
kurvan efter ca år 1800. Urbaniseringsförloppets tempo har då intensifierats. Allt 
sker med högre puls och samhällssystemet genomgår en metamorfos från agrart och 
feodalt till industriellt och kapitalistiskt. Men detta höga tempo framstår ändå inte 
som historiskt helt unikt. Om vi godtar rekonstruktionerna bakom den förindustriella 
delen av kurvan finner vi även där perioder av snabb och genomgripande tillväxt. 
Tolvhundratalet är en sådan, 1 600-talets förra del en annan. Kurvlutningarna antyder 
att den relativa stadstillväxten under dessa skeden kan ha varit nära nog lika stark 
som den industriella urbaniseringens.

Med centraliteten i focus
Sedda i sitt eget tids- och rumssammanhang framstår således även de förindustriella 
urbaniseringscyklerna som indikationer på viktiga och djupgående sociala omstruk
tureringar. Det finns en underliggande och långsiktig kontinuitet i tillväxtförloppet,



om vi koncentrerar oss på dess hastighet och inte de absoluta förändringarna. Urba
niseringsprocessen framträder då som en social förändringsprocess med mycket djupt 
liggande och kumulativt verkande orsaker. Betraktad i detta långtidsperspektiv fram
står stadstillväxten som en starkt determinerad utveckling, styrd av irreversibla pro
cesser utanför all mänsklig kontroll och påverkan. Uppenbarligen måste en långsiktig 
produktivitetsökning, befolkningstillväxt och en kontinuerlig omgestaltning av sam
hället ha bildat förutsättningar för denna process, men variabler som ojämn ekono



misk tillväxt och förändringar i den sociala och politiska organisationen tycks mer eller 
mindre drunkna i faktorer som styr alla levande populationers tillväxt. Biogenetiska 
mekanismer bakom demografisk tillväxt skapar expansion tills en överlevnadsnisch 
erövrats och en yttre fysisk gräns uppnåtts. Statisti 11 växten kan ses som en motsvaran
de sociogenetisk mekanism som, samverkande med andra, skapar oändlig expansion 
av det mänskliga samhället. Givetvis förutsatt att inte gränsen blir uppnådd förr eller 
senare. Stadsbefolkningen kan i detta pilotperspektiv liknas vid en bakteriekultur som 
växer i en ständigt accellererande takt så länge det är fysiskt möjligt.

Historien uppvisar på så sätt en mycket stark strukturell, och accellererande un
derström i riktning mot successivt allt högre urbana befolkningstal och urbaniserings- 
nivåer. Det är en utveckling som leder tanken till kontinuitet snarare än faser och 
etapper, och den pekar på en närmast konstant underliggande urbaniseringsfaktor. 
CentraUtet är sannolikt det begrepp som bäst täcker denna processuella och socialt 
djupt inbäddade urbana realitet. Jag har tidigare poängterat detta och nöjer mig 
därför här med citat ur egen fatabur.

"Urbanisering är helt enkelt ett sätt att lösa ett mänskligt och samhälleligt orga
nisationsproblem ... Vad är det då för problem som får sin lösning genom upp
komsten av urbana orter och urbana nätverk, och som av allt att döma har förbli
vit akut ända in i våra dagar? Bakgrunden är ... först och främst ett samhälle i 
förändring. Urbanisering är en beroende variabel i sitt samhälleliga sammanhang. 
Den uppträder som en nödvändig lösning på ett socialt organisationsproblem för
knippat med samhällsutveckling. Den huvudsakliga vinsten med denna lösning 
är ... den rationella fördel vilken följer med den tid-rum-kontraktion av sociala 
aktiviteter som fokuseras i städer och andra typer av urbana orter. /.../ Folk behö
ver helt enkelt komma i närmare kontakt med varandra och städer tjänar som 
katalysatorer för detta behov. Resultatet av denna process blir urbanisering. Om 
omgivningarna är vikingatida eller postindustriella saknar i detta sammanhang 
djupare relevans. Det handlar i grunden om en långsiktig rationaliseringsprocess 
som har höjd produktivitet som yttersta mening och innebörd.”44

Denna nivå av urbaniseringsprocessen är närmast en varaktig struktur, eller longe 
durée” och den framträder definitionsmässigt som "en långsiktig geografisk kon
centration av socio-ekonomiska aktiviteter.” n Den är en varaktig struktur i braudelsk 
mening, en historisk oföränderlighet som bildar ett slags ”golv” för andra förlopp 
med kortare varaktighet och tätare rytmer.

En överlagrad cyklicitet
Det ligger förvisso en hel del i den förskräckande visionen av en växande bakterie
kultur, men jag skulle ändå vilja betona diskontinuiteten i utvecklingsförloppet. För 
Braudel, Wallerstein och andra makrohistoriskt orienterade forskare spelar långa, 
”sekulära” vågoren viktig roll förgrundläggande historiska förändringsskeden. Även 
urbaniseringsförloppet hade, om vi får tro de Vries och Hohenberg/Lees detta slags 
vågliknande rörlighet. Studerar man förloppets föränd ringshastighet i stället för den



aggregerade folkökningen i absoluta tal framträder en något annan bild än bilden av 
exponentiell tillväxt. (Figur 21:1)1 stället kan man tala om en urbaniseringsprocess 
i tre "sekulära cykler". De sekulära rytmerna har konstaterats i den europeiska urba
niseringen. Och de hade sin motsvarighet i den nordiska periferin.

Den första, medeltida cykeln kom igång försiktigt någon gång under senare vi
kingatiden. Den hade sin stora expansionsperiod under 1 200-talet och avlöstes av en 
stagnation under senmedeltid, från ca 1350. Den andra, tidigmoderna cykeln tog sin 
början mot 1500-talets slut och fortgick in på 1800-talet. Den tredje, moderna 
cykeln inleddes från ca 1830-talet och har sedan pågått fram till idag, då man kan 
iaktta tydliga tecken på mättnad. Betraktad i ett längre tidsperspektiv framstår såle
des den tidigmoderna periodens urbanisering som en sluten cykel mellan en medel
tida urbaniseringscykel och den moderna, industriella.

Rytmiken i stadsgrundningar och aggregerad urban tillväxt hade en parallell i 
urbaniseringsgradens förändringar. Även här framträder en tydlig diskontinuitet. Vi 
har visserligen mycket liten kännedom om medeltida urbaniseringsnivåer, men vad 
den tidigmoderna tiden beträffar har jag försökt göra det troligt att utvecklingen 
gått i etapper. Under 1600-talet togs ett språng då urbaniseringsnivån åtminstone 
fördubblades. Från omkring 1700 och ända fram till 1800-talets mitt låg urbanise
ringsgraden i stort sett stilla omkring 10%-nivån, innan utvecklingen mot moderna 
nivåer kom igång på allvar.

En fasförskjutning
Det finns anledning att räkna med att stadstillväxtens olika faser har ett direkt sam
band med de sekellånga expansions- och stagnationscykler som präglade utveckling
en i den europeiska ekonomin från medeltiden fram till 1800-talet. Men av allt att 
döma tycks det ha förelegat en viss fasförskjutning mellan de allmänna cyklerna och 
stadstillväxtens faser. Mycket tyder på att urbaniseringscyklerna inträffade med en 
viss fördröjning i förhållande till den allmänna utvecklingen. 1200-talets urbanise
ringsfas kom således i slutskedet av en högmedeltida expansion, som pågått åtmin
stone sedan vikingatiden. Och den överlevde av allt att döma den agrara expansionen 
med kanske ett halvsekel. Något liknande tycks ha inträffat under 1500-talet. När 
stadsgrundningsvågen då tar vid har den allmänna expansionen pågått under åtmin
stone ett halvt århundrade. Som jag redan tidigare framhållit medförde sjuttonhund
ratalets befolkningstillväxt ingen urbanisering i den meningen att städerna och 
stadsbefolkningen växte snabbare än landsbygdsbefolkningen. Urbaniseringsnivån 
förblev i stort sett konstant mellan 1750 och 1850 då det moderna industrisamhället 
grundlädes. Stockholms stagnation under detta skede och den urbana tillväxten 
”underifrån” bekräftar ytterligare stadssystemets tendens att reagera sent på expansiva 
trender i ekonomi och befolkning.

Utan att här närmare gå in på orsakssammanhangen vill jag konstatera att stads- 
tillväxten som social process av allt att döma var sekundär i förhållande till den all
männa demografiska och ekonomiska utvecklingen. En reservation måste givetvis 
lämnas för det empiriska underlaget, men städernas uppkomst och utveckling fram
står ändå som en följd av snarare än en orsak till de mer övergripande socio-ekono-



miska förändringarna. Centralisering av resurser och folk till stadssamhällen krävde 
betingelser som redan hade skapat en tidigare ekonomisk och demografisk expansion.

Stadslandskapet i långtidsperspektiv
Urbaniseringens kronologi hade paralleller i dess geografi. De sekulära vågrörelserna 
hade en rumsdimension, som tog sig uttryck i urskiljbara perioder av stabilitet ställda 
mot dynamiska skeden av expansion och förtätning. Rikets territorium har erövrats i 
etapper. Stadssystemet har spridit sig i successiva rörelser utåt mot periferin och inåt 
mot en förtätning av redan befintliga bestånd av städer. (Karta 21:1)1 långtidsper
spektiv framträder ett växelspel mellan kontinuitet och förändring, mellan expansion 
och stagnation. Den medeltida urbaniseringsvågen anknöt till kuster och gamla cen
tralbygder. Under den tidigmoderna perioden skedde en expansion runt Bottenviken 
och in i det ekonomiskt expansiva Bergslagen. Den moderna urbaniseringscykeln 
uppvisar en storskalig erövring av inlandet.

Trots den väldiga expansionen under den 1 OOO-årsperiod Sverige haft städer har en 
grundläggande geografisk kontinuitet varit förhärskande. Stadssystemet har byggts 
ut inte omskapats. Det stadssystem som gradvis tog form under tidig och högmedel
tid skulle till sina huvuddrag bli bestående. De stora expansionsskedena på 1600- 
och 1800-talen utgick från de medeltida förutsättningarna utan att omgestalta dem.

Tyngdpunktsförskjutningar skulle äga rum inom ramen för det befintliga urbana 
systemet. Enskilda städer skulle komma att vandra uppåt eller falla nedåt i den urba
na hierarkin. Men, vad städernas lokalisering beträffar, har det inte handlat om radi
kala omstöpningar. Flertalet av medeltidsstäderna har levt vidare in i modern tid. 
Fortfarande är det svenska stadssystemet orienterat mot Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Så har det, med varierande balanser, varit sedan det medeltida stadsväsendet 
framstår som etablerat på 1400-talet, även om Göteborg i detta tidiga skede repre
senterades av föregångaren Nya Lödöse. I Finland kan man iaktta en liknande stabi
litet, med den betydelsefulla skillnaden i förhållande till Sverige, att landets centrum 
under 1800-talet flyttades från Åbo till den nuvarande huvudstaden Helsingfors.

Samtidigt har en viss turbulens förekommit, särskilt under tidigare skeden. Hans 
Andersson talar om medeltidens ”instabila” städer längs västkusten, i kontrast till 
det mer stabila stadssystemet i Mälardalen.* Ännu på 1600-talet förekom stadsflytt- 
ningar i stor skalad* Intrycket av långsiktig kontinuitet är ändå påfallande. Flytt
ningar av hela städer blev ovanligare för att så småningom upphöra helt. Med städernas 
tillväxt blev den sortens projekt allt för kostsamma. Inte heller stadsnedläggningar 
fick någon större omfattning annat än lokalt och under vissa perioder. I förhållande 
till antalet nya städer var de nedlagda fåtaliga.

Denna grundläggande kontinuitet förklaras huvudsakligen av rikets natur- och 
befolkningsgeografi. Stadsväsendet har i stora drag följt den sekulära koloniserings- 
rörelsen, som i sin tur varit styrd av naturens möjligheter och hinder. Det har handlat 
om exploateringsbara resurser och om goda förbindelselinjer. Städernas beroende av 
tillräckligt folktäta omland bildar den yttre ramen för stadssystemets geografi i det 
långa perspektivet. Centralitet och närhet kan än en gång utpekas som den grund
faktor som styrt urbaniseringsprocessen på djupet och över lång tid.



Karta 21:1 Städer i Sverige och Finland

• Moderna städer (etter ea 1800)

O Tidigmodema släder (ca 1550-1800)

Medeltidsstäder (ca 950-1550)
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Källa: se Lilja (1996)



Konklusion och ett ögonkast i kristallkulan

Den övergripande utvecklingen under nära 1000 år kan således sammanfattande 
beskrivas som en exponentiell millenniär tillväxttrend, med överlagrade sekulära våg
rörelser. Så kan man se hur 1000 år av urban utveckling är grundad på en långsiktig 
kontinuitet. Mycket högre urbaniseringsnivåer än de mest utvecklade delarna av det 
”postindustriella” västerlandet idag har uppnått är knappast möjliga. Det är mycket 
som tyder på att de nordiska länderna nu i slutet av millenniet har börjat närma sig 
en optimal urbaniseringsnivå. Urbaniseringsgraclerna närmar sig och överskrider 
idag 80%. Det är svårt att tänka sig en helt avfolkad landsbygd, vilket skulle bli följ
den om urbaniseringsprocessen fortsatte som den gjort tidigare i historien. Fantasin 
kan visserligen föreställa sig en avfolkad landsbygd, och i mycket upphettat tillstånd 
kanske också en enda stad, en gigantisk "megalopol”, som inrymmer alla världens 
människor. Men fantasin är ofta en svag ledstjärna — alltför bråd och alltför visionär. 
Det är rimligare att tänka sig att vi börjar närma oss en mättnadsnivå.

Det sociala problem som fått sin långvariga lösning med urbanisering och stads- 
tillväxt måste nu söka sig längs andra vägar. Om, som jag tror, centraliteten och när- 
hetsbehovet är den viktigaste grundfaktorn bakom långsiktig urbanisering, kanske 
dessa behov i vår postmodernistiska värld kräver ökad rörlighet, både fysisk och intel
lektuell. Och man frågar sig om det inte är det vi idag ser framför våra ögon. Trans
portsystem och infrastrukturer byggs ut ständigt och tillåter större kapaciteter och 
högre hastigheter. IT-revolutionen sätter redan idag ungdomar världen över i direkt 
förbindelse med varandra. Håller vi inte på att växa in i en ny typ av ”urban” värld, 
men då en värld som förutsätter ökad rörlighet, kortare tidsavstånd, snarare än större 
närhet — en globaliserad värld? Frågan står öppen! Personligen tror jag trots allt att 
vårt behov av fysiska kontakter människa och människa emellan, vårt behov av 
mänsklig närhet inte kan övervinnas i virtuella världar. Hur detta behov kommer att 
bryta sig fram i en genomurbaniserad värld är svårt att förutsäga.



BILAGOR OCH REFERENSER

Tabellbilaga

Bilaga 1. Grundtabeller

Grundtabell 1 - Stadsindex
stadsnamn grundad/anlagd ndl/anm. land
Alingsås 1619 Sv
Arboga 1280-tal senast Sv
Askersund 1643 Sv
Avesta 1641 1686 ndl Sv
Björneborg (Ulfsby)/Pori (Ulvila) 1340-tal Fi
Borgå&/Porvoo 1380-tal senast Fi
Boras 1622 Sv
Brahea 1652 1688 ndl Fi
Brahestad/Salo( Raahe) 1649 Fi
Bâstad 1450-tal ca 1664 ndl Da
Ekenäs/Tammisaari 1528 Fi
Eksjö 1400 ca Sv
Elleholm 1440 ca 1600 ndl Da
Enköping 1250-tal senast Sv
Eskilstuna (med Karl Gustafs stad) 1659 Sv
Falkenberg (gamla och nya) 1430-tal ca DaSv
Falköping 1400 ca Sv
Falsterbo 1350-tal ca DaSv
Falun 1641 Sv
Filipstad 1611 1695 ndl Sv
Fredrikshamn(Veckelaks)/Vehkalahti( Hamina) 1653 (1745 Ry) FiRy
Gamla Karleby/Kokkola 1620 Fi
Gamla Lödöse 1 100-50 1646 ndl Sv
Gränna 1652 Sv
Gävle 1446 Sv
Göteborg (Nya Lödöse) 1473 Sv
Halmstad (Övraby/Broktorp) 1200-60-tal DaSv
Hedemora 1446 Sv
Heinola 1785 Fi
Helsingborg 1050 ca DaSv
Helsingfors (Sandhamn)/Helsinki 1550 Fi
Hjo 1400 ca Sv
Hudiksvall 1582 Sv
Härnösand 1585 Sv
Jakobstad/Pietarsaari 1653 Fi
Jönköping 1284 Sv
Kajana/Kajaani 1651 Fi
Kalmar 1200 ca Sv
Karlshamn 1664 DS ve
Karlskrona 1680 DSve



stadsnamn 

Karlstad 
Kaskö/Kaskinen 
Krislianopel (Avaskär)
Kristianstad (Vä)
Kristinehamn
Kristinestad(Koppö)/Kristiinankaupunki (Kristiina) 
Kungsbacka (Gäsekil)
Kungälv (Kungahälla)
Kuopio
Köping
Laholm
Landskrona
Lidköping
Lindesberg
Linköping
Lovisa (Degerby)/Loviisa
Luleå
Lund
Lycka (Lyckeby)
Malmö
Mariefred
Mariestad
Marstrand
Nora
Norrköping
Norrtälje
Nykarleby/Uusikaarlepyy
Nyköping
Nyslott/Savonlinna
Nystad/Uusikaupunki
Nådendal
Piteå
Raumo/Rauma
Ronneby
Sala
Sigtuna
Simrishamn
Skanör
Skara
Skänninge
Skövde
Stockholm
Strängnäs
Strömstad
Sundsvall
Säter
Söderhamn 
Söderköping 
Södertälje (Tälje)
Sölvesborg 
T ammerfors/T ampere 
Tavastehus/Hämeenlinna 
Tomeå/Tornio

grundad/anlagd ndl/anm. land

1584 Sv
1785 Fi
1300-50 1676 tull DaSv
1230-50 ca Da
1642 Sv
1649 Fi
1400 ca DaSv
1 1 (X) ca NoSv
17X2 Fi
1340-tal ca Sv
1250-tal ca DaSv
1413 DaSv
1446 Sv
1643 Sv
1280-tal senast Sv
1745 Fi
1621 Sv
1020-50 DaSv
1450 ca 1600 tull Da
1250-75 DaSv
1605 Sv
1583 Sv
1290-tal ca NoSv
1643 Sv
1350-tal senast Sv
1622 Sv
1617 Fi
1150 ca Sv
1639 1683 ndl Fi
1616 Fi
1443 Fi
1621 Sv
1400 ca Fi
1300 ca 1680 ndl Da
1624 Sv
980 ca Sv
1320-tal senast DaSv
1350-tal ca DaSv
1050 ca Sv
1200-50 ca Sv
1400 ca Sv
1250 ca Sv
1250-tal senast (rnöjl redan ca 11 (X)) Sv
1672 Sv
1624 Sv
1642 Sv
1620 Sv
1150 ca Sv
1350-tal senast Sv
1400 ca 1654 ndl DaSv
1779 Fi
1639 Fi
1621 Sv



stadsnamn grundad/anlagd ndl/anm. land
Torshälla 1300ca ( 1317 priv.) Sv
Trelleborg 1250-tal ca 1619 ndl Da
Trosa 13X0 tal senast Sv
Uddevalla 1500 ea NoSv
U lea( borg )/Ou lu 1605 Fi
Ulricehamn (Bogesund) 1370-tal senast Sv
Umeå 1622(15X8) gr 2 ggr Sv
Uppsala 1200 ca Sv
Vadstena 1380-tal (priv. 1400) Sv
Varberg (gamla och nya. Getakärr) 1300 ca DaSv
Vasa (Mustasaari)/'Vaasa 1606 Fi
Vaxholm 1652 Sv
V i borg/V i i po ri 1330-90-tal (1720 Ry) FiRy
Vill manst rand ( I .appst rand )/I .apeen rant a 1649 1683 ndl Fi
Vimmerby 1350 ca/l 604 ndl 1400-tal-1604 Sv
Visby 1000 ca DaSv
Vänersborg (Brätte före 1642) 1642 Sv
Västervik (Gamleby) 1270-tal senast Sv
Vasteras 1240-tal senast Sv
Växjö 1340-tal senast Sv
Ystad 1250-tal ca DaSv
Åbo/Turku 1280-1300 ca Fi
Ahus 1250-tal ca 1618 ndl Da
Ämål 1643 Sv
Ängelholm (Luntertun) 1450-1548/1767 1547 ndl DaSv
Örebro 1270-tal ca Sv
Öregrund 1491 Sv
Östersund 1786 Sv
Östhammar 1360-tal ca Sv

Källor: Se Lilja 1996a, kasuistik och appendix

Förkortningar

ndl = nedlagd
anm = anmärkning
priv = privilegium
Sr = grundad
Sv = Sverige
Da = Danmark
No = Norge
Fi = Finland
Ry = Ryssland



Grundtabe

stad

1 2 -
I57()t

IM

Städernas folkmängd
161 Ot I650I I690I

kk IM kk IM kk IM kk
17301

FM kk
177()t

FM kk
I8I0(

IM kk
Alingsås 324 A 318 A 650 C 1002 B 927 A
Arboga Λ'07 B 1420 A 1304 A I960 A 1546 A 1450 (' 1505 A
Askersund 328 A 440 C 566 A 650 C' 776 A
Avesta 556 A

Björneborg 400 B 516 A 639 A 698 A 731 A 1737 A 2617 A
Borgå 308 (' 308 A 646 A 1504 B 1061 A I870 A 2093 A
Boras 1 1 1 1 A 1733 A 2027 A I921 A 1917 A

Bratiea
B ruhest ad 370 B 626 A 460 B 663 A 1095 A
Bästad 200 C 200 C
Fikenäs 60 B 224 A 200 A 243 A 327 A 796 A 1033 A

Lik sjö 140 B 387 A 579 A 987 A 746 A 806 A 1 156 A
lilleholm 200 ('

Linköping 417 B 655 A 830 A 877 B 877 A I I46 A 1163 A

Eskilstuna 301 A 647 B 733 A 733 A 1937 A
Falkenberg 243 B 277 C 340 (' 388 A 677 0 551 A 653 A

Falköping 154 C 119 A 154 A 170 B 236 A 208 B 461 A

Falsterbo 219 B 153 C 56 A 72 A 104 B 130 B 168 A
Falun 3521 A 5821 A 5856 A 5267 A 4157 A

Filipstad 457 B
Fredrikshamn 544 B 1615 A 880 B 860 A
Gamla Karleby 651 A 1078 A 712 A 1300 A 1703 A

Gamla Lödöse 236 C 236 B
Gränna 108 B 484 B 442 A 435 A 530 A

Gävle 924 C 1530 A 1908 A 1603 A 2741 A 4014 A 6393 A
Göteborg 1118 C 1364 A 2653 A 5071 C 8000 C II143 B 15152 A
Halmstad 702 B 721 C 732 B 928 A 1056 A 1062 A 1479 A
Hede mora 304 (' 342 B 693 A 674 A 739 A 996 A 795 A

Heinola 500 A
Helsingborg 6.59 B 754 C 978 C 1287 B 1260 B 1321 0 2220 A
Helsingfors 434 B 636 A 1081 B 1250 A 1165 B 6064 A 10444 B

Hjo 132 B 228 A 182 B 261 B 281 A 370 B 448 A
Hudiksvall 777 B 804 A 744 A 840 A 1092 A 1556 A
1 lämösand 340 A 575 A 716 A 975 A 1470 A 1792 A
Jakobstad 200 B 424 A 392 A 659 A 1091 A
Jönköping 696 C I009 A 1289 A 2793 A 2478 A 2860 A 3326 A
Kajana 220 B 343 A 306 A 247 B 329 A
Kalmar 1445 A 1456 A 2389 A 2074 B 1868 A 3541 A 4512 A
Karlshamn 1137 A 1476 A 2649 A 3642 A
Karlskrona 3000 C 7900 C 10200 A 11357 A
Karlstad 284 A 559 A 760 (' 1 199 A 1501 A 2392 A
Kaskö 402 A
Kristianopel 285 B 415 C 764 B
Kristianstad 680 B 738 C 834 A 000 B 1499 A 3065 A 2996 A
Kristinehamn 392 B 560 C' 786 A 1174 A 1363 A
Kristinestad 376 A 433 A 515 A 876 A 1101 A
Kungsbacka 154 B 172 C 201 C 249 A 289 A 380 A 407 A
Kungälv 700 C 700 (' 700 B 471 A 527 A 868 A 791 A
Kuopio 007 B
Köping 204 B 672 A 796 A 1270 A 1140 A 1319 A 1192 A
Laholm 330 B 330 C 330 (' 330 A 691 A 866 A 854 A
Landskrona 700 B 031 B 652 B 767 A 1455 A 2191 A 2873 A
Lidköping 321 C 189 A I40 A 374 A 736 A 1051 A 1543 A
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IM kk
I610I

IM kk
1650t

FM kk
1690t

FM kk
1730t

FM kk
1770t

FM kk
181 ()t

FM kk

Lindesberg 595 A 607 B 651 A 656 B 589 A

Linköping 557 B 1024 B I 180 A 1270 A 1383 A 2325 A 3279 A

Lovisa 2035 A 5895 B

Luleå 250 A 385 A 480 A 730 A 940 A

Lund 817 (' 1145 C /555 B I25I A 1550 B 2078 B 3360 A

Lycka 272 B
Malmö 5577 B 5/92 B 2240 B 5740 B 5152 B 4855 B 6390 A

Mariefred 180 B 259 A 295 A 317 A 408 A 702 A

Mariestad 300 A 372 A 500 A 583 A 902 A 1207 A

Marstrand 903 (' 903 C 903 C 868 A 729 A 932 A I I49 A

Nora 678 B 610 B 624 A 659 A 6I0 A

Norrköping 795 B 1924 A 3087 A 3757 A 4003 A 7933 A 9356 A

Norrtälje 488 A 646 B 677 B 670 A 843 A
Nykarleby 568 A 510 A 573 A 798 A 70I A

Nyköping 1501 B /956 B 2874 B 1506 A 1743 A 2471 A 2454 A

Nyslott 312 A

Nystad 252 B 876 A 703 A 708 A 1422 A 1579 B

Nådendal 188 C 95 A 167 A 449 A 573 A 662 A 650 A

Piteå 473 A 446 A 528 A 794 A 742 B

Raunio 600 C 524 A 655 A 676 A 737 A 1366 A 1628 A

Ronneby 6 46 B 780 C 1042 A
Sala 1006 A 1881 A 1921 A 1805 A 2342 A

Sigtuna 255 C 288 B 429 A 500 B 594 B 517 A 383 A

Simrishamn 268 (' 247 C 186 A 491 B 524 A 649 A 841 A

Skanör 52/ B 295 C 250 A 350 A 551 B 448 A 565 B

Skara 394 C 403 A 366 A 465 B 481 A 821 A 1104 A

Skänninge 170 B 648 B 326 A 561 A 514 A 700 A 832 A

Skövde 176 B 246 A 234 A 542 B 330 A 476 A 582 A

Stockholm 9/ 00 B 8900 B 55000 B 57000 B 57000 A 69000 A 71344 A

Strängnäs 2<S’2 B 728 B 607 B 744 A 759 A 1107 A 1085 A

Strömstad 243 A 268 A 481 A 1315 A

Sundsvall 313 A 346 A 778 A 1350 A 1595 A

Säter 374 A 354 A 456 A 539 A 502 A

Söderhamn 785 A 1152 A 1139 A 1464 A 1378 A

Söderköping 820 B 1271 B 640 A 608 A 518 A 907 A 853 A

Södertälje M2 B 700 B 726 B 662 A 646 A 807 A 965 A

Sölvesborg 285 B 438 C 448 B
Tammerfors 738 A

Tavastehus 144 C 144 A 441 A 526 A 1540 A

Tomeå 424 A 454 A 543 A 601 A 1692 A

Torshälla 736 (' 371 A 546 A 419 A 452 A 578 A 546 A

Trelleborg 744 (' 632 C
Trosa 229 C 229 A 407 A 555 A 446 A 512 A 468 A

Uddevalla 670 (' 670 C 670 C 1092 A 1444 A 2900 B 3435 A

Uleåborg 423 A 1055 B 1230 A 1595 A 2066 A 3290 A

Ulricehamn 185 B 284 A 240 B 208 A 296 A 462 A 921 A

Umeå 365 A 610 A 538 A 805 A 1105 A
Uppsala 1714 A 1710 A 2216 A 2487 B 3774 A 3859 A 4345 A

Vadstena 1031 (' 1033 A 541 A 812 A 863 A 1398 A 1450 A

Varberg 495 B 564 C 599 C 840 A 1135 A 1440 A 1412 A

Vasa 570 B 742 A 972 A 1159 A 1658 A 2367 A

Vaxholm 295 C 496 B 791 A 1007 A

Viborg 1448 (' 1448 B 2971 A 2585 A 2130 C 5178 C 5527 C

Villmanstrand 220 C
Vimmerby 196 A 432 A 420 B 523 A 940 A 1036 A

Visby 1600 C 1600 (' 1778 C 2572 B 2427 A 4269 A 3652 A
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Vänersborg 388 C 388 ( 480 C' 976 A 1 108 A 1346 C 1793 A
Västervik 360 B 693 B 894 A 1099 B 1391 A 2550 A 2819 A
Västerås 94 H B 980 Ä 1344 A 2156 A 2316 A 2547 A 2910 A
Växjö 252 C 3,53 B 460 B 727 A 836 C 1366 A 1381 A
Ystad /22J B 1353 B 1574 B 1782 A 1755 B 2407 A 3089 A
Äbo 2040 B 2176 B 4164 B 5837 A 4252 A 7952 A 11387 A
Åhus 234 B 132 C

Åmål 206 A 348 A 520 A 705 A 1032 A
Ängelholm 584 A 716 A
Örebro 357 B 788 A 1521 A 1720 C 1864 A 2287 A 3233 A

Öregrund 345 B 496 B 390 A 746 B 543 A 632 B 681 A
Östersund 262 B
Östhammar 204 C 196 B 229 A 29,5 B 329 A 532 B 498 A

Aggregerade tal
Antal städer 70 77 103 I0I 101 103 108
Folkmängd, summa 506,59 61635 116787 I64010 177895 246351 296496
Ökning (c/< per är) 0.5 1.6 0.9 0.2 0.8 0.5

Central- och spridningsmått (folkmängd i städerna)
min 60 95 56 72 104 130 168
nedre kvartil (Qn) 252 2,54 329 424 518 661 787
median 391 524 575 676 736 1062 1200
övre kvartil (Qö) 79,5 931 899 1250 1455 2051 2495
max 9100 ,5900 35000 57000 57000 69000 71344

medelvärde 724 8(X) 1134 1624 1761 2392 2745
medelv (exkl Sthlm) 594 6,55 794 1060 1197 1722 2085

Datakvalité
antal städer klass A 2 32 67 69 85 86 100
andel klass A (%) 3 42 65 68 84 83 93
antal städer klass B 40 24 26 25 1 1 13 7
andel klass B (c/c) 57 31 25 25 1 1 13 6
antal städer klass C 28 21 10 7 5 4 1
andel klass C ((7<) 40 27 10 7 5 4 1

folkmängd klass A 3159 20843 52677 69694 147066 211925 272779
folkmängd klass A (%) 6 34 45 42 83 86 92
folkmängd klass B 31.327 26515 58446 80470 11313 25802 18190
folkmängd klass B (%) 62 43 50 49 6 10 6
folkmängd klass C 16024 14240 6226 11846 19516 8624 5527
folkmängd klass C (%> 32 23 5 7 11 4 2

Källor: Se Lilja 1996a, kasuistik och appendix
Förkortningar

Kursiv på aggregerade. central- och spridningsvärden = osäker indikation FM = folkmängd
(över 50 % av städerna i klass C och/eller B) kk kvalitetsklass
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3 - Städernas tillväxt (% per år)
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Alingsås 0.0 A 2,1 C 1.3 B -0.4 B

Arboga 1.2 B -0.2 A 1.0 A -0.7 A 0,1 c 0,1 c
Askersund 0,7 c 0,7 C 0,4 c 0,4 c
Avesta

Björneborg 0,6 B 0.5 B 0.2 A O.l A 2, l A l.l A

Borgå ■> ) 1.9 A 2.2 B -0,8 B 1.5 A 0.3 A
Boras 1.0 A 0.5 A -O.l A 0.0 A

Brahea

Brahestad 1.2 B -0,8 B I.O A 1.2 A

Bastad ? )

Ekenäs 2.9 B -0.3 A 0.5 A 0.7 A 2.3 A 0.6 A

Eksjö 2,8 c l.l A 1.2 A -0.8 A 0.2 A 0.9 A

Elleholm

Enköping l.l B 0,6 B 0.1 B 0,0 B 0.6 A 0.0 A

Eskilstuna I.S B 0.3 B 0,0 B 2,3 A

Falkenberg 0,5 c 0,5 c 0,5 c 1.3 A -0.6 B 0.4 A

Falköping -0,6 c 0.7 A 0.4 B 0,8 B 0,6 B 1.0 B

Falsterbo -1,3 c -1,9 c 0.7 A l.l B 0,5 c 0,6 c
Falun 1.2 A 0,0 A -0,3 A -0.5 A

Filipstad

Fredrikshamn 2.3 B -1.5 B -0.1 B

Gamla Karleby 1.2 A -l.l A 1.6 A 0.6 A

Gamla Lödöse ? ' )

Gränna 3.5 B ■0.2 B 0.0 A 0.5 A

Gävle 1.0 B 0.5 A -0.4 A I.5 A 0.9 A 1.1 A

Göteborg 2,0 c 1.6 A 1,4 c 1,3 c 1,1 c 0.8 B

Halmstad 0,1 c 0,1 c 0.5 B 0.3 A O.l A 0.8 A

Hedemora 0,2 c 1.5 B -0.I A 0.2 A 0.7 A -0.5 A

Heinola

Helsingborg 0,5 c 0,5 c 0,7 c 0.0 B 0.1 B 1.3 A

Helsingfors 1.0 B l.l B 0.5 B ■0.2 B 4.1 A 1.4 B

Hjo l.l B -0,6 B 0,8 B 0.2 B 0.8 B 0.4 B

Hudiksvall 0.1 B -0.2 A 0.3 A 0,7 A 0,8 A

Härnösand 1.3 A 0,6 A 0.8 A 1.0 A 0.5 A

Jakobstad 1.5 B -0.2 A 1.4 A 1.2 A

Jönköping 0.7 B 0.6 A 1,9 A -0.3 A 0,4 A 0,4 A

Kajana l.l B -0.3 A -0,6 B 0.7 B

Kalmar 0.1 A 1.2 A ■0.4 B ■0.3 B 1.5 A 0.6 A

Karlshamn 0.8 A 1.4 A 0.8 A

Karlskrona 2,5 c 0,7 c 0,3 A

Karlstad 1.6 A 0,8 c 1,0 c 0.6 A 1.1 A

Kaskö

Kristianopel 1,4 c 1,4 c
Kristianstad 0,3 c 0,3 c 0.3 B 1.6 B 1.9 A -0,1 A

Kristinehamn 0,9 c 0,9 c 0.9 A 0,4 A
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Kristinestad 0.4 A 0.4 A 1.4 A 0.5 A
Kungsbacka 0,4 C 0,4 C 0,5 C 0.4 A 0.7 A 0.2 A
Kungälv ·» ■> ·) '7 -1,5 c 0.3 A 1.3 A -0.2 A
Kuopio

Köping /,,S' B 0.4 Λ l.l A -0.3 A 0.4 A -0.2 A
Laholm 0,0 C 0,0 C 0,0 c 2.0 A 0.6 A 0.0 A
Landskrona 0.4 B -LO B 0.4 B 1.7 A l.l A 0.7 A
Lidköping -1,3 c -0.7 Λ 2.4 A 1.9 A 0.9 A 1.0 A
Lindesberg 0.0 B 0.2 B 0.0 A -0.2 B
Linköping 2.1 B 0.4 Λ 0.2 A 0.2 A 1.4 A 0.8 A
Lovisa 1.0 B
Luleä l.l A 0.6 A 1.1 A 0.6 A
Lund 0,9 c 0.8 B -0.6 B 0.6 B 0.7 B 1.0 B
Lycka

Malmö -0,3 c -0,8 c 1.9 B -13) B l.l B 0.6 B
Mariefred 0.8 B 0.3 A 0.2 A 0.6 A 1.3 A
Mariestad 0.5 A 0.7 A 0.4 A 1.3 A 0.6 A
Marstrand ·) ■) '7 ■> -0.2 B -0.5 A 0.6 A 0.5 A
Nora -0.5 B 0.1 B 0.1 A -0.2 A
Norrköping 2,<V B 1.3 A 0.5 A 0.1 A 1.9 A 0.4 A
Norrtälje 0.7 B OJ B 0.0 B 0.5 A
Nykarleby -0.3 A 0.3 A 0.9 A -0.3 A
Nyköping 1.5 B 0.9 B -1.6 A 0.4 A 0,9 A 0,0 A
Nyslott

Nystad 3.8 B -0.5 A 0.0 A 1.7 A -OJ B
Nådendal -1.5 B 1.4 A 2.6 A 0.6 A 0.4 A -0.1 A
Pileä -0.1 A 0.4 A 1.0 A -0.2 B
Raumo -0,3 c 0.6 A 0.1 A 0.2 A 1,5 A 0,5 A
Ronneby 0,7 c 0,7 c
Sala 1.5 A 0.1 A -0.2 A 0.6 A
Sigtuna 0.2 B 0.9 B -03) B 0.7 B 0.7 B -0.7 A
Simrishamn -0,3 c -0,4 c 2.S B 0.2 B 0.4 A 0.7 A
Skanör -0,3 c -0,4 c 1.0 A -0.2 11 0.7 B 0.5 B
Skara 0,1 c -0.2 A 0.5 B 0.1 B 1.3 A 0.7 A
Skänninge .12 B -1.7 B 1.3 A -0.2 A 0.8 A 0.4 A
Skövde 0.8 B -0.1 A 0.8 B -OJ B 0.9 A 0.5 A
Stockholm -0.1 B 5.5 B l.l B 0.0 B 0.6 A 0.1 A
Strängnäs 1.9 B -0.4 B 0.5 B 0.0 A 0.9 A 0.0 A
Strömstad 0.3 A 1.5 A 2.4 A
Sundsvall 0.3 A 2.0 A 1.4 A 0.4 A
Säter -0,1 A 0.7 A 0.4 A -0.2 A
Söderhamn 1.0 A 0.0 A 0.6 A -0.1 A
Söderköping 1.1 B -1.8 A -0.1 A -0.4 A 1.6 A -0.1 A
Södertälje 5.4 11 0.1 B -0.2 B -0.1 A 0.6 A 0.4 A
Sölvesborg 1.2 B -0,1 c
Tammerfors

Tavastehus ■7 •7 2.6 A 0.5 A 2.7 A
Tomeä 0.2 A 0.5 A 0.3 A 2.5 A
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Torshälla -4,5 C 0.9 B -0.6 A 0.2 A 0.6 A -0.1 A
Trelleborg -0,6 c
Trosa ·) ? 1.3 A 0.8 A -0.6 A 0.3 A -0.2 A
Uddevalla ·) 7 ? ■) 2,0 c 0.8 A 1.3 B 0.4 B
Uleaborg 2.2 B 0.4 A 0.7 A 0.7 A 1.1 A

Ulricehamn 1.2 B -0.4 B -0.5 B 1.1 A 1.1 A 1.6 A

Umeii 1.3 A -0.3 A 1.0 A 0.8 A
Uppsala 0.0 A 0,6 B 0.3 B 1.0 B 0.1 A 0.3 A
Vadstena 0,0 c -1.6 A 1.0 A 0.2 A 1,3 A 0.1 A
Varberg 0,5 C 0,5 c 0,5 c 0.8 A 0.6 A 0.0 A
Vasa 1.3 B 0.6 A 0.4 A 0.9 A 0.9 A
Vaxholm 1,3 c 1.3 B 0.6 A
Viborg ·) ■) 1,8 c -0,3 A -0,4 c 1,9 c 0,2 c
Villmanstrand

Vimmerby 1.8 A -0.1 B 0.5 B l ,3 A 0,3 A
Visby ·> ) 0,7 c 0.7 B 0.1 B 1,3 A -0,4 A
Vänersborg ·> ) ·) 9 1,6 A 0,4 A 0.4 B 0,6 B
Västervik 2.0 B 0,6 B 0.5 B 0,6 B 1,4 A 0,3 A
Västerås 0.1 B 0.7 A 1.1 A 0.2 A 0,2 A 0.3 A
Växjö 0,9 c 0.4 B 1.0 B 0,4 c 1,5 c 0.0 A
Y stad 0..1 B 0.4 B 0.3 B 0.0 B 0.3 B 0.6 A
Äbo 0,2 c 1.3 B 0.3 B -0.8 A 1,5 A 0.9 A
Ahus -2,1 c
Åmål 1.2 A 1,3 A 0.7 A 0,9 A
Ängelholm 0,5 A
Örebro l.iS' B 1,5 A 0.3 B 0,3 c 0.5 A 1,3 A
Öregrund 0.9 B -0.6 A 1.6 B -0.9 B 0.4 B 0.2 B
Östersund

Östhammar -0,1 c 0.4 B 0.7 B 0J B 1.3 B -0.1 B

Aggregerade tal
Antal städer totalt 7X 78 97 101 101 104

Antal städer med Tiv 68 74 % 101 101 104

Central- och spridningsmått
Aritm. medelvärde 0,6 0.5 0.6 0.4 0.8 0,5

Standardavvikelse 1.3 i.o 0,8 0,8 0.7 0.6

max 3.4 3.5 3.5 2.3 4.1 2,7

övre kvartil (Qö) 1.2 1.2 1.1 0.7 1,3 0.8

median 0.5 0.5 0.5 0,3 0.8 0,5

nedre kvartil (Qn ) 0,0 -0.1 0.1 0,0 0,4 0,0

min -4.5 -1.9 -1.6 -1.9 -1.5 -0.7

Datakvalité
antal städer klass A 2 27 46 60 75 81

andel klass A (%) 3 35 47 59 74 78
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antal städer klass B 28 26 38 31 19 18
andel klass B (%) 36 33 39 31 19 17

antal städer klass C 28 16 1 1 10 7 4
andel klass C (%) 36 21 11 10 7 4

antal städer bortfall 10 4 1 0 0 0
andel bortfall (%) 13 5 1 0 0 0

Summa antal städer 68 73 96 101 101 103
Summa andel (%) 87 94 99 HX) 100 99

Källor: Se Lilja 1996a, kasuistik och appendix
Förkortningar

Kursiv pä aggregerade, central- och spridningsvärden = osäker indikation Tiv = årlig procentuell tillväxt
(över 50 % av städerna i kvalitetsklass B. C och/eller bortfall) k kvalitetsklass



Bilaga 2. Stadsfunktioner och stadstyper

Tabellkommentar
Grundtabellen nedan ger en klassificeringskod över städernas ekonomiska och andra 
urbana funktioner. Tabellen redovisar dels stadsfunktioner för 1610-, 1690- och 1770- 
talen, dels en klassificering av städerna efter deras funktionsprofil för hela den tidig
moderna perioden.

Stadsfunktionerna har, i anslutning till de teoretiska utgångspunkterna i kapitel 
6, delats upp i två huvudkategorier, marknadsfunktioner (M- och E-städer) respektive 
uppbördsfunktioner (U-städer).1 Dessa är i sin tur indelade i ett antal underkategorier 
(specialfunktioner) elter en bedömning av deras funktionsprofil. Med funktionsprofil 
menas då respektive stads profilerande funktion/er, dvs en funktion som kan antas ha 
spelat roll för stadens befolkningsstorlek och befolkningsutveckling. Samtliga städer 
torde t.ex. ha haft maknadsfunktioner i en eller annan mening, men deras roll som 
marknadsorter har varierat. I de stora kustlokaliserade exportstäderna (E- och u-städer) 
spelade marknadsfunktionen en ekonomiskt viktig roll. Detsamma torde ha gällt de 
enkla marknadsstäderna (M-städer) som ofta inte hade några andra viktiga special
funktioner än rollen som lokal marknadsplats.

De enkla marknadsstäderna låter sig inte klassificeras efter underkategorier som är 
baserade på ekonomiska funktioner. En sådan klassificering skulle innebära en ingåen
de granskning av deras befolkningsstruktur utifrån ett svårforcerat kameralt material, 
en uppgift som är orealistisk i detta sammanhang. För att ändå få vissa indikationer 
på olika typer av enkla marknadsstäder ha jag i grundtabellen nedan och analysen i 
kapitel 6 prövat en geografisk underindelning. De agrara köpstäderna (a-städer) är såda
na städer som är inlandslokaliserade och saknar direkt förbindelse med transport
mässigt viktiga vattendrag. Flera av dessa städer ligger i centrala jordbruksbygder. 
Insjöstäderna (i-städer) har förbindelse med viktiga vattenkommunikationer i inlan
det. Oftast handlar det om städer längs de stora sjöarnas strandlinjer, men ibland om 
närhet till någon farbar älv. Kuststädernas (k-städer) lokalisering står i direkt konkur
rensförhållande till de stora exportstäderna. Många av dem hade ursprungligen rätt 
till utrikes seglation, men förlorade denna med 1600-talets stapelpolitik. I sådana 
fall har de klassificerats som städer med funktionsförlust. De "rena” kuststäderna är 
här städer som aldrig fick rätt till utrikes seglation under den tidigmoderna perioden. 
Flertalet av dem hör till gruppen norrländska och österbottniska nygrundningat.

Uppbördsstäderna (U-städer) utmärks av att de hade viktiga funktioner inom staten. 
De är underindelade i städer med militära garnisoner (g-städer), civiladministrativa cen
tralorter (c-städer) och städer med ecklesistika specialfunktioner (e-städer). Denna indel
ning omfattar städer som haft slott, garnisoner, domkyrkor, hovrätter eller andra vik
tiga institutioner i dåtidens statsorganisation.

Som framgår av tabellen hade många städer en kombination av olika stadsfunktio- 
ner. Stora andrarangsstäder som Göteborg, Kalmar, Åbo eller Malmö hade flertalet 
specialfunktioner och spelade därför viktiga roller både som uppbörds- och marknads-



Grundtabell 4 - stadsfunktioner

stadsnamn
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Alingsås - a tilli - Ma 1

Arboga ui m im im a- : 1-
Askersund - i i - Mi 1

Avesta - - - - - - - -

Björneborg (Ulfsby)/Pori (Ulvila) uk k k Ä- 1 1-

Borgä&VPorvoo tik k k cg Λ- 1 3-
Boras a a tl Ma 1

Brahea - - - - - - - -

Brahestad/Salo( Raahe) - k k - Mk 1
Bastad uk - - - - - -

Ekenäs/Tammisaari k k k Cg a- 1 2_

Eksjö tl a tl Ma 1

Elleholm - - - - - - - -

Enköping ui i i a- 1 1-
Eskilstuna (med Karl Gustafs stad) - im im - Mi 2
Falkenberg (gamla och nya) uk k k Ä- 1 1-

Falköping a a tl Ma 1

Falsterbo uk k k a- 1 1-

Falun - am am - c c U 3

Filipstad - - - - - - - -

Fredrikshamn( Veckelaks )/Vchkaluhti( Hamina) - k uk - g ä+ 1 2+

Gamla Karleby/Kokkola - k k - Mk 1
Gamla Lödöse ui - - - - - - -

Gränna - i i - Mi 1
Gävle uk k uk c c ä+ 2 1 +
Göteborg (Nya Födöse) uk uk uk cg eeg eeg EU 5 1 +
Halmstad (Övraby/Broktorp) uk uk uk g cg c EU 3

Hedemora i i i Mi 1
Heinola - - - - - - - -

Helsingborg uk uk uk cg a- 2 2-

Helsingfors (Sandhamn)/Helsinki uk uk uk c cg ä+ 3 2+
Hjo i i i Mi 1

Hudiksvall uk k k Ä- 1 1-

Härnösand uk k k e e U 2 0

Jakobstad/Pietarsaari - k k - Mk 1

Jönköping ua a ua 8 Cg g u 3

Kajana/Kajaani - i i - Mi 1

Kalmar uk uk uk eeg eeg eeg EU 5

Karlshamn - uk uk - g g EU 3

Karlskrona - uk uk - cg Cg EU 4

Karlstad i i i ce eeg Ä+ 3 3+

Kaskö/Kaskinen - - - - - - - -
Kristianopel (Avaskär) uk - - cg - - - -
Kristianstad (Vä) uk uk uk Cg Cg Cg EU 4
Kristinehamn - i i - Mi 1

Kristinestad(Koppö)/Kristiinankaupunki (Kristiina) - k k - Mi 1



stadsnamn marknad upphörd

Kungsbacka (Gasekil) uk k k a- 1 1-
Kungälv (Kungahälla) uk k uk L Ί

Kuopio - - - - - - - -

Köping ui 1 i Ä- 1 1-
1 .aholm uk k k A- 1 l·
Landskrona uk u k uk cg g a- 3 1-
Lidköping i 1 Mi 1
Lindesberg - a a - Ma 1
Linköping ua a a e ce ce U 3

I .ovisa (Degerby )/I .ovi i sa - - uk - - cg - -
Luleå - k k - Mk i
Lund a a a e e e u 7

Lycka (Lyckeby) - - - - - - - -
Malmö uk uk uk cg cg Lg KU 4
Mariefred - ! i - Mi 1
M ariestad i i 1 c C ä+ 2 1 +
Marstrand uk u k uk g g g KU 3

Nora - a a - Ma 1
Norrköping u km ukm ukm E 3

Norrtälje - km km - Mk 1
Nykarleby/Uusikaarlepyy - k k - Mk 1
Nyköping uk uk uk cg c c Λ- 3 1-
Nyslott/Savonlinna - - - - - - - -
Nystad/Uusikaupunki - k k - Mk 1
Nadendal uk k k Λ- 1 1-
Piteå - k k Mk 1
Raumo/Rauma uk k k a- 1 1-
Ronneby uk - - - - - -
Sala - am am - Ma ■)

Sigtuna i i i Mi 1
Simrishamn uk uk uk E -)

Skanör uk k k λ- 1 1-

Skara a a a ce ce ce U 3
Skänninge a a a Ma 1
Skövde a a a Ma 1

Stockholm uk uk uk cg cg cg EU 4
Strängnäs ui i i e e e u Ί 1-

Strömstad - k uk - Λ+ 2 1 +
Sundsvall - k k - c Ä+ Ί 1 +
Säter - a a - Ma 1

Söderhamn - k k - Mk 1

Söderköping uk uk uk E 2

Södertälje (Tälje) uk k k Ä- 1 1-

Sölvesborg uk - - - - - -

Tammerfors/Tampere - - - - - - - -
Tavastehus/Hämeenlinna - i i - g g u '

Tornea/Tornio - k k - Mk 1
Torshälla i i i Mi 1
Trelleborg uk - - - - - -
Trosa uk k k λ- 1 1-

Uddevalla uk k uk E 1-+



stadsnamn marknad
U lcii( borg )/Oulu k k k C Ä- 1 1-
Ulricehamn ( Bogesund) a a a Ma 1
Umeå - k k c c u 9
Uppsala i 1 i eg ceg ceg u 4
Vadstena a a a g A- 1 1-
Varberg (gamla och nya. Getakärr) uk uk uk g g LU 3 I-+
Vasa (Mustasaari)/Vaasa k k k g c c u 2
Vaxholm - k k g g u 2
Vi borg/V i i por i uk uk uk cg cg g LU 4 1-
Villmanstrand (Lappstrand)/Lapeenranta - - - - - -
Vimmerby a a a Ma 1
Visby uk uk uk cg ce LU 4
Vänersborg (Brätte före 1642) - i i cg cg u 3
Västervik (Gamleby) uk uk uk E 2
Västeras ui 1 i eg e ce A- 3 1-
Växjö a a a e ce ce Ä+ 3 1 +
Ystad uk uk uk E 2
Abo/Turku uk uk uk ceg ce ce EU 4 1-
Ahus uk - - _ _ _

Åmål - i i - Mi 1
Ängelholm (Luntertun) - - a - - _

Örebro i i i cg c c U 2 1-
Öregrund uk k k Ä- 1 1-
Östersund - - - - _ _

Östhammar uk k k Ä- 1 1-

Teckenförklaring: Referenser:

Stadsfunktioner Artéus 1988. s 25ff.
Marknadsfunktioner (profilerande eller dominerande) Bygden 1923, s 3, 19f.
u = stad med utrikeshandel/seglation Degn 1987-89, s 544.
a = agrar köpstad Edestäni 1965, s 13.
k = stad med kustsjöfart Ericsson 1977, s 109.
i = stad med insjöfart (sjö eller älv) Fällström/Mäntylä 1982 s 179IÏ.
m = manufakturstad Holmquist 1938, s 254-379.
Uppbördsfunktioner (profilerande eller dominerande) Hösbers 1969. s 34. 39f.
c = stad med civialadministrativa funktioner Jutikkala 1949, s 28-34.
c = stiid med ecklesiastika funktioner Kuusanmäki 1988, s 113.
g = stad med garnison eller andra militära funktioner Lappalainen 1988, s54ff.

Stads ty per Oden 1955, s 861Ï, 921'f.
E = exportstäder (städer med utrikeshandelprofil) Pettersson/Litzén 1872, 1.
U = uppbördsstäder Ranta 1987, s44f.
M = enkla marknadsstäder Sandström 1990. s 389ΓΙ
Ä = städer med funklionsändringar (- funktionsförlust: + funktionsvinst)
(-) ej stad vid angiven tidsperiod

uppbörd



Appendix. Den medeltida urbaniseringsprocessen 
i Norden - modeller för uppskattningar av 
städernas folkmängd

Den för-kamerala perioden

Svensk medeltidshistoria lider av akut brist på alla slags källor som kan ge konkret 
information om befolkningens storlek och sammansättning. Medeltidsmaterialet är 
tunt, disparat och oftast svårtolkat. Rena befolkningskällor saknas helt. Kamerala 
källor som kan belysa befolkningsproblemen är sparsamt förekommande och utsprid
da i tid och rum. Vill man uppskatta städernas befolkning måste man gå omvägar och 
söka sig fram på de indirekta uppskattningarnas krokiga vägar. Jag kommer här att 
presentera några modeller för beräkningar av medeltidsstädernas befolkningsstorle
kar. Beräkningarna är inget självändamål. Jag har först och främst som syfte att kon
struera en utvecklingskurva över den medeltida, aggregerade stadstillväxten.

Arealmetoden (A-metoden)

Det har länge varit praxis att uppskatta individuella städers befolkningar utifrån 
deras areal. Metoden har främst använts för perioder och geografiska områden där 
andra statistiska data inte stått till buds. Förhistoriska och äldre historiska skeden har 
som regel inte efterlämnat källmaterial med direkt referens till befolkningsutveck
lingen. Det är först med en mer utvecklad statlig förvaltningsorganisation som 
kamerala källor och andra individ- eller hushållsrelaterade källor börjar flyta rikare. 
Sverige nådde denna utvecklingsnivå först mot mitten av 1500-talet. Mycket få svens
ka städer har bevarade längder över befolkningen som går tillbaka till tiden före 
1540-talet. En mer fullständig täckning är möjlig först från 1570-talet.

Kartmaterialet är en av två huvudkällor till vår kunskap om städernas ytstorlek. 
Men stadskartor börjar förekomma systematiskt först från mitten och senare hälften 
av 1600-talet.

Den andra huvudkällan består av arkeologiskt belagda stadsbebyggelser. Stadsar- 
keologin har haft ett omfattande uppsving såväl internationellt som i Sverige under 
de senaste decennierna. Rapporter från utgrävda städer blir allt vanligare och antalet 
rekonstruerade och publicerade stadsplaner växer kontinuerligt. I Sverige är det fram
för allt inom projektet Medeltidsstaden man har gått in för en systematisk publicering 
av utgrävningsresultat och äldre kända stadskartor. Även på annat håll pågår lik
nande arbeten och åtskilliga stadsmonografier innehåller publicerade äldre kartor 
och rekonstruktioner av medeltida stadsplaner.

De arkeologiska utgrävningarna är tyvärr i allt för hög grad koncentrerade till det 
allra äldsta urbana skedet, de djupaste kulturlagren i städerna. Man har i första hand 
intresserat sig för problemen rörande städernas uppkomst och tidiga utveckling.



Följden har blivit att den senmedeltida urbaniseringen och 1 500-talets stadsutveck
ling blivit sämre belysta. Det återstår en bro att bygga mellan de äldsta stadskartor
na och de arkeologiska rekonstruktionerna. Framför allt framstår perioden trån sen
medeltidens slut till 1600-talets mitt som ett bortglömt skede i stadsmorfologins 
historia.

Folkmängdsberäkningar med arealmetoden ger naturligtvis osäkra resultat. Det 
behöver knappast understrykas. De intressanta frågorna är: vilka är felkällorna och 
hur stora är felmarginalerna?

Felkällorna kan grupperas i två olika typer. Först och främst är det ofta mycket 
svårt att avgöra hur stor den faktiskt bebyggda stadsarealen varit. Äldre administra
tiva stadsområden omfattade som regel större eller mindre markytor som användes 
för jordbruk och trädgårdsskötsel. Stadsgränser gick inte sällan långt utanför det fak
tiskt bebyggda området. Ett problem blir således att fastställa den faktiskt byggda 
arealen.

Till detta kan fogas problemet med obebyggda ytor inom det bebyggda stadsområ- 
dets gräns. Det är inte givet hur dessa ska behandlas. Man står inför ett definitions
problem. Rent generellt bör man, där så är möjligt, utesluta obebyggda marginal
områden. Inre obebyggda områden är mer problematiska. Normalt torde de kunna 
innefattas i definitionen av stadsområdet. De flesta städer hade obebyggda fläckar, 
därtill kommer den oerhörda svårigheten som följer med att avgränsa tomma arealer 
av det här slaget. Hur behandlar man torg, kyrkogårdar, slottsgårdar, parker etc. Så
dana fysiska objekt tillhörde den normala morfologiska bilden i flertalet städer och 
bör därför betraktas som en del av stadsområdet. Problemet uppstår när man på goda 
grunder kan misstänka att denna typ av ”tomma” ytor omfattar en oproportionerligt 
stor andel av stadens område.

Den arkeologiskt fastställda stadsarealen bör normalt inte konfronteras med svå
righeten kring det urbana marginalområdet. De urbana kulturlagren avspeglar fak
tisk bebyggelse och mänsklig verksamhet. Det stora problemet i detta sammanhang 
blir i stället att tidfästa den utgrävda ytan. Vilka områden har varit samtida? Vilka är 
resultatet av expansion? Det kanske allra svåraste problemet är att identifiera tillbaka
gång. Överhuvudtaget ät den arkeologiskt belagda utvecklingskronologin en osäker
hetsfaktor.

Den andra stora felkällan är den mycket varierande täthetsgraden i olika städer. 
Befolkningstätheten i en stad har samband med flera faktorer av både geografiskt och 
socioekonomiskt ursprung. I internationell litteratur förekommer referenser till varia
tionen i den intra-urbana täthetsgraden. Mols hävdar att den europeiska staden nor
malt hade en täthetsgrad under 300 personer per hektar. För nordvästra Europa räknar 
han med endast 150 personer per hektar. Han menar också att 300—500 personer per 
hektar inte var ovanligt i delar av större kontinentala städer. Vissa mindre stadsom
råden kunde komma upp till den i sammanhanget extrema siffran 1.000 personer per 
hektar. I London hade hälften av församlingarna år 1695 över 500 personer per hek
tar. Paris inom murarna låg år 1370 inte under 400 personer per hektar. J. C. Russel 
talar i sin stora undersökning av det medeltida Europas urbana regioner om en täthet 
på 100—120 personer per hektar.1



Även svenska uppgifter varierar. 1580-talets Stockholm kan ha haft 250—300 
invånare per hektar om vi inskränker oss till staden mellan broarna. Omdefinieras 
stadsområdet till att även omfatta bebyggelseagglomerationerna på Norr- och Söder
malm torde täthetsgraden sjunka avsevärt. Mina egna undersökningar pekar på en 
befolkningstäthet i 1500-talets Kalmar innanför murarna på 100—150 personer per 
hektar. Vid verkliga expansionsperioder kan den övre siffran ha överträffats. Även här 
gäller dock att täthetsgraden sjunker om bebyggelsen på malmen och i övrigt utan
för stadsmuren tas med i beräkningen. Kumlien räknar i sin undersökning av befolk
ningen i 1 500-talets Västerås med en täthet på 40—50 personer per hektar.

De stora divergenserna beror sannolikt till en del på varierande definitioner av stads- 
området. Varken Stockholms- eller Kalmarberäkningen ovan omfattar hela stads- 
området. Generellt kan man säga att täthetsgraden tenderar att avta med avståndet 
från centrum. Då måste emellertid den reservationen lämnas att stadskärnorna ofta 
dominerades av bebyggelsetomma ytor som torg eller kyrkogårdar.

Dessa spridda exempel visar framför allt de variationer i täthetsgraden som var 
förknippade med skiftande lokala urbaniseringsnivåer. De inre delarna av större stä
der koncentrerade större befolkningsmängder på mindre ytor än vad som annars var 
normalt.

Hur såg det normalt sett ut i de svenska städerna före det industriella genombrot
tet på 1800-talet? Följande undersökning har ingen högre ambitionsnivå än att den 
vill ge en referensram och en preliminär utgångspunkt för tillämpningar av arealme
toden vid beräkningar av städernas befolkningsstorlekar. Den forskare som vill göra 
en testning av metoden i individuella fall måste naturligtvis väga in de lokala fakto
rer som kan vara av betydelse i det individuella fallet. Det som presenteras här är 
endast en metod för schablonberäkningar.

Arealuppgifter rörande svenska städer har publicerats av Hans Andersson i Bebyg
gelsehistorisk tidskrift 1982.2 Uppgifterna grundades på projektet Medeltidsstadens 
undersökningar av Mälardalens och Västsveriges medeltidsstäder. Artikeln är en 
sammanfattning av vissa dittills uppnådda resultat inom projektet. Anderssons upp
gifter härör i huvudsak från 1600-talets kartmaterial. Uppgifterna återges i Tabell 
Al. I tabellen används hushållsantal och folkmängd som täthetsindikatorer. Uppgif
terna är hämtade från kasuistiken.

Städerna i tabellen är rangordnade efter deras storlek på 1600-talet.
Som framgår finns ett allmänt samband mellan städernas storlek mätt i folkmängd 

eller hushållsantal å ena sida och deras areal å den andra. Småstäder som Falköping, 
Bogesund, Kungsbacka och Hjo ligger där man kan förvänta sig att de ska ligga, i 
hierarkins botten med arealer under 15 ha och befolkningstal som sannolikt inte 
översteg 300 invånare. Stora städer som huvudstaden och andra städer i stadshierar- 
kins övre del (Nyköping, Uppsala, Örebro och Arboga) återfinns också där de kan för
väntas. Samtliga hade invånartal över 1.000 och arealer från 34 hektar och uppåt.

När detta konstaterats måste man samtidigt tillfoga reservationen att något givet 
samband inte kan förutsättas. Mellan de båda extremgrupper ligger en medelkate
gori av städer där stad sarealerna sprider sig över intervallet 8—33 ha och folkmäng
den över intervallet 340—1100 invånare. Några av de större städerna i medelgruppen



Tabell A: 1
Areal, hushållsantal och uppskattad folkmängd i vissa städer på 1600-talet

Areal
16-1700t Antal Hu per FM per

Stad år (hektar) år Hu hektar FM hektar
Stockholm 16201 180 1629 2727 15 14000 78
Nyköping 1655 50 1650t 719 14 2900 58
Uppsala 1643 59 16501 541 9 2200 37
Örebro 1652 37 1650t 380 10 1500 41
Arboga 16601 34 1650t 326 10 1300 38
Uddevalla 1690 9 1690t 273 30 1 100 122
Marstrand 1699 12 1690t 248 21 870 73
Södertälje 1648 15 1650t 220 15 730 49
Hedemora 1642 18 1650t 154 9 690 38
Söderköping 1701 33 1690t 169 5 610 18
Sigtuna 1636 24 1650t 107 4 430 18
Skara 1654 30 1650t 111 4 370 12
Skövde 1687 8 1690t 107 13 340 43
Hjo 1696 10 1690t 79 8 260 26
Kungsbacka 1600t 1 1 1690t 71 6 250 23
Bogesund 1643 14 1650t 60 4 240 17
Falköping 1696 12 1690t 51 4 180 15

antal städer 17 17 17 17
summa 556 6343 27970
medelvärde 33 373 1 1 1645 42
max 180 2727 30 14000 122
övre kvartil 34 355 15 1400 54
median 18 152 9 690 38
nedre kvartil 12 84 5 300 18
min 8 51 4 180 12

Källor: Förkortningar
Andersson 1982 (stadsarcaler) Hu = antal hushåll
Lilja 1996a FM = folkmängd

(Uddevalla, Marstrand, Södertälje, Hedemora) hade förvånansvärt små stadsarealer, 
medan några av de mindre (Skara, Sigtuna, Söderköping) tvärtom hade jämförelsevis 
stora stadsytor. Ett par av städerna i tabellen bryter ganska kraftigt mot det allmänna 
mönstret. Det gäller främst Uddevalla och Skövde, båda med en liten stadsyta och en 
i förhållande till ytan stor beräknad folkmängd.



Det kan givetvis finnas flera förklaringar till avvikelserna, varav några säkerligen är 
av metod karaktär. Men förklaringarna kan också ha en mer realhistorisk bakgrund. 
Kanske det inte är en slump att västkuststäderna Uddevalla och Marstrand framträder 
med jämförelsevis höga värden på täthetsgraden. Kanske är det inte heller en tillfäl
lighet att gamla och tidigare betydelsefulla medeltidsstäder som Söderköping, Skara 
och Sigtuna har låga täthetsvärden. Man skulle kunna tänka sig att en senmedeltida 
eller tidigmodern befolkningsminskning i dessa städer inneburit en utglesning av 
bebyggelsen, så att befolkningsreduktionen inte återspeglas i en motsvarande areal
minskning. Här framträder tydligt svårigheten att bestämma tillbakagång med hjälp 
av förändringar i stadsarealerna.

De stora variationerna i täthetsgrad är givetvis en kraftig varningssignal mot allt
för schablonmässig användning av arealmetoden. Samtidigt visar tabellen vissa ten
denser som åtminstone kan bilda underlag för hypotetiska bedömningar. Det är tyd
ligt att den genomsnittliga täthetsgraden ska sökas någonstans omkring 10 hushåll 
per hektar, vilket kan motsvara en folkmängd på kanske 40 invånare per hektar. Mer 
än hälften av uppgifterna grupperar sig inom intervallet 5—15 hushåll eller ca 20 till 
55 invånare per hektar. Vill man göra en vägning av folkmängdsuppskattningen uti
från sambandet mellan storlek och stadsyta förefaller värden i storleksordningen 5 
hushåll eller ca 20 invånare per hektar vara användbara för städer under 1.000 invå
nare. För större städer ökar spridningen men 10—15 hushåll eller 40—55 invånare per 
hektar ser ut som användbara schablonvärden.

En schablonberäkning som utgår från dessa typvärden ger inte orimliga storleks- 
siffror. I vissa fall har den lokala stadsarkeologiska situationen skapat möjlighet att 
fastställa den medeltida stadsytan. Utnyttjar vi täthetssiffrorna på kända medeltida 
stadsarealer hamnar de redovisade folkmängderna ofta inom ramarna för vad som 
måste anses sannolikt. Siffrorna redovisas i tabell A27 Tabellen har kompletterats 
med uppskattningar ur andra källor för att ge referensramar åt uppskattningarna.

De uppmätta medeltidsarealerna är något förvånande på ett par punkter. Såväl 
Söderköping som Sigtuna bör ha varit större på medeltiden än de var på 1650-talet. 
Men om man jämför uppgifterna i tabell Al och A2 verkar arealen tvärtom ha vuxit. 
Den arealexpansion de båda städerna uppvisar kan svårligen sättas i samband med en 
motsvarande befolkningsutveckling. Återigen en påminnelse om svårigheten att 
belägga befolkningsminskningar med hjälp av arealmetoden!

Befolkningstal baserade på antagandet 10 hushåll/40 invånare per hektar respek
tive 15 hushåll/55 invånare per hektar förefaller rimliga för de större städerna (Visby, 
Kalmar, Söderköping), medan beräkningar på 5/20 hushåll/invånare sannolikt leder 
till underskattningar. 1570-talets småstäder Örebro, Gamla Lödöse och Sigtuna där
emot kan mycket väl ha varit små även under senare medeltiden. Här är det sannolikt 
med täthetsgrader på 5/20 eller 10/40 hushåll/invånare.

Bilden kompliceras av det faktum att flera av städerna i tabellen kan ha haft en till
bakagång under senmedeltiden och 1500-talet. Detta gäller troligen Lund, Visby, 
Gamla Lödöse och Sigtuna, och möjligen även Söderköping. Sidéns värden för Söder
köping bekräftar en stagnation. Hans siffror är i och för sig inte orimliga, men de 
pekar enligt min mening aningen högt. Troligen var Lund betydligt större på hög-



Tabell A:2 - Medeltida stadsarealer och up Dskattad folkmängd

Stad Ar/period Medeltida Uppskattad folkmängd
stadsareal Hu/lnv p hektar Kasu Annan

ha 5 Hu / 20 inv 10 Hu / 40 inv 15 Hu / 55 inv I570t källa
Lund ca 1500 100 500 / 2000 1000 / 4000 1500 / 5500 860
Visby ca 1050 8 40 / 160 80 / 320 120 / 440
Visby ca 1150 17 85 / 340 170 / 680 255 / 935
Visby ca 1250 36 180 / 720 360 / 1440 540 / 1980
Visby ca 1350 80 400 / 1600 800 / 3200 1200 / 4400 1700
Kalmar ca 1300 15 75 / 300 150 / 600 225 / 825 1450
Kalmar ca 1350 1000-1600
Nyköping 38 190 / 760 380 / 1520 570 / 2090 1300
Söderköping 29 145 / 580 290 / 1160 435 / 1595

Söderköping 1250 1200

Söderköping 1300 1850

Söderköping 1350 2050

Söderköping 1400 1750

Söderköping 1460 1850

Söderköping 1520 820 1900

Örebro 24 120 / 480 240 / 960 360 / 1320 360

Gamla Lödöse ca 1400 22 110 / 440 220 / 880 330 / 1210 240

Sigtuna 12 60 / 240 120 / 480 180 / 660 260

Källor: Förkortningar:
Andersson 1982, s 61 f. (stadsarealer) Hu = antal hushåll
Andersson-Westholm 1982. s 178. (Visby) Inv = antal nivånare
Andrén 1985. s 37. (Lund) ha = areal i hektar
Blomkvist 1979. s 77. (Kalmar ca 1350) Kasu = uppgift från kasuistik i Lilja 1996a.

Lilja 1996a.
Sidén 1993, s 36. (Söderköping 1250-1520)

medeltiden än efter reformationen. Men om befolkningsreduktionen varit så kraftig 
som antyds av tabellen kan kanske ifrågasättas. En halvering av befolkningen är möjlig, 
men en minskning från över 5.000 till under 1000 på mindre än 100 år förefaller 
mindre trolig. Visbys befolkningsminskning kan ligga inom de ramar som antyds av 
tabellen. Detsamma gäller Gamla Lödöse och Sigtuna.

Rent generellt stöder tabellen antagandet att en täthetsgrad på 10 hushåll respek
tive 40 invånare per hektar är ett användbart riktvärde om man vill göra en grovupp
skattning av de svenska medeltidsstädernas folkmängd med hjälp av arealmetoden. 
Större och/eller expansiva städer förefaller ha en något högre täthetsgrad än småstäder 
och/eller städer i tillbakagång.



Funktionsmetoden (F-metoden)

I sin stora studie av det medeltida Europas ekonomiska regioner utgick Josiah Cox 
Russel bland annat från medeltidsstädernas funktioner och institutionella struktur.■* 
Städernas funktionella komplexitet användes som en indikation på deras storlek och 
betydelse. Denna typ av storleksuppskattningar är ovanliga i svensk stadshistorisk 
litteratur. De enda försök till tillämpning av funktionsmetoden jag kunnat finna är 
Olle Ferms beräkning av Uppsalas befolkning omkring år 1300 och Nils Blomkvists 
av Kalmars befolkning vid 1300-talets mitt.

Blomkvist kombinerar arealmetoden med en försiktig funktionsuppskattning, 
och menar att "kronans och kyrkans personal kan möjligen tillsammans ha utgjort 
så många individer som borgerskapet räknade hushåll.” Hans rekonstruktion av 
befolkningssammansättningen ger följande resultat:

Borgerskapet 200—300 hushåll; ca 800—1200 invånare 
Kyrkofolket minst 100 personer 
Borgbesättningen 100—300 personer 
Totalt ca 1000—1600

Utgår man från en genomsnittlig hushållsstorlek på fyra personer leder Blomkvists 
antaganden till en befolkning mellan 1.000 och 1.600 invånare. Det är tal som är för
enliga med antagandet att Kalmars 1 5 hektar innanför den medeltida ringmuren 
skulle haft en befolkningstäthet på 75—100 invånare per hektar. Vissa indikationer 
tyder på att staden varit fullt utbyggd innanför murarna redan omkring år 1300, men 
att den därefter stagnerat. Malmarna började bebyggas kanske först under 1500- 
talet. Det finns en konvergens i Blomkvists beräkningar som gör det rimligt att 
använda ett riktvärde på ca 1.500 invånare vid 1300-talets mitt. Bebyggelserekon
struktioner från 1400-talet pekar mot samma storleksordning.5

Olle Ferms beräkning av Uppsalas befolkningsstorlek omkring 1300 har likheter 
med Blomkvists och visar en stad som i storleksordning kanske var något mindre än 
Kalmar. Staden antas ha varit en tätort redan vid slutet av 1100-talet. Vid början av 
1200-talet ”började ett stadssamhälle ta form”. Befolkningen kan då ha uppgått till 
200—250 invånare. Ferm utgår från följande beräkning:

Borgare 75—100 personer (med hustru och 2—3 barn per familj 300—400 pers.) 
Klerker högst 75 personer
Övriga grupper 225—325 personer (tjänstefolk, stadens anställda, kyrkligt anställda, 
helgeandshusets inackorderade, kungsgårdens personal)
Totalt ca 600—800 invånare

Med Ferms uppskattningar blir Uppsala en stad på 600—800 personer. Den medelti
da befolkningsutvecklingen var inte kontinuerlig. ”Det har i stället varit fråga om 
tillväxt (fram till ca 1350), stagnation (ca 1350—ca 1450), tillväxt (ca 1450—1600)”.6 
Även Uppsala antas således ha haft en senmedeltida stagnation.

Uppsala och Kalmar var betydande högmedeltida städer. Funktionsuppskattningar 
som gjorts av Blomkvist och Ferm gäller städer med förhållandevis stora borgerliga



befolkningselement, men också med betydande inslag av icke-borgerliga grupper. 
Givetvis är det en mycket osäker operation att tilldela en borgbesättning eller ett 
antal kyrkliga institutioner en antagen personalstyrka, men uppskattningar av det 
här slaget är inte gripna ur luften. De kan, som hos Blomkvist, konfronteras med 
andra typer av belägg och på så sätt ge en realistisk uppfattning om stadens storleks
ordning vid olika tidpunkter även då befolkningskällor saknas.

Funktionsmetoden förutsätter god kännedom om institutionella förhållanden i 
medeltidens städer. Mycket forskning har gjorts på detta område, men liksom vad 
gäller arealstorlekar, återstår ännu grundläggande insatser innan forskare utanför 
medeltidsspecialisternas krets kan utnyttja materialet. Jag har inte de förutsättning
ar som krävs för en solid funktionsberäkning. Bortsett från exemplen Kalmar och 
Uppsala bygger min rekonstruktion nedan på enklare schablonberäkningar. Rang- 
storlekmetoden och inferensmetoden är båda lättare att använda om man vill skapa 
sig en överblick utan att drunkna i svårbemästrade tolkningsproblem.

Rang-storlekmetoden (RS-metoden)

Det försök till rekonstruktion av den medeltida urbaniseringsprocessen som jag för
söker genomföra kommer att i huvudsak bygga på rang-storlek- och inferensmeto- 
derna. Båda metoderna är retrospektiva och ingen av dem ger annat än mycket vaga 
indikationer på individuella städers storlek och utveckling. Areal- och funktionsme- 
toderna är, trots sina klara brister, ändå mer lokalt och historiskt relaterade.

Rang-storlekmetodens precision begränsas av att klassificeringen av städernas 
positioner måste utgå från indikationer som inte behöver samvariera med folkmäng
den. En centralortshierarki är inte samma sak som en storlekshierarki. Städer kan ha 
hög centralitet men ändå vara jämförelsevis små. Den gamla biskopsstaden Skara var 
således en av Sveriges småstäder under tidigmodern tid. Även när institutioner som in- 
dikerar stadsstorlek utnyttjas för klassificeringen av städerna, kan inte a priori förut
sättas ett linjärt samband mellan institutionshierarkin och storlekshierarkin.8 Sam
banden är generella, inte individuella.

Ytterligare ett metodproblem är rang-storlekfördelningens utseende. Vilken 
antagen fördelning bör man utgå från? Svaret ligger givetvis i karaktären hos det 
studerade stadssystemet. I ett svagt integrerat stadssystem, som det svenska under 
medeltiden, måste man förutsätta att rang-storiekkurvan varit flack, med underdi- 
mensionerade städer i hierarkins övre delar och utan primatstadsförhållande. En till
bakablickande rekonstruktion kan bygga på 1500-talets och/eller det tidiga 1600- 
talets kurva. Fram till 1600-talets början hade stadssystemet i Sverige dimensioner 
som kan antas inte allt för starkt ha avvikit från medeltida förhållanden.

Rang-storlekrekonstruktionen nedan bygger på Anders Andréns klassificering av 
medeltidsstäderna.1’ Den omfattar hela det nordiska stadsväsendet, men baseras på 
svenska storleksförhållanden under äldre vasatid. Tabell A3 visar Andréns rangklas
sificering av städerna vid tre tidpunkter under medeltiden. För beräkningen av folk
mängden har utnyttjats svenska klassmedelvärden från 1570- och 1610-talen be



räknade på grundtabell 2. Beräkningarna av folkmängdstalen har utförts så att klas
smedelvärdena från äldre vasatid har multiplicerats med antal städer inom respektive 
klass för de tre olika mätperioderna. Resultaten har sedan adderats kolumnvis och 
på så sätt givit ramvärden för den aggregerade stadsbefolkningen. Minimivärdena 
baseras på 1570-talets klassmedelvärden och maximivärdena på 1610-talets.

Tabell A:3 - Medeltida stadsfolkmängd beräknad efter storlekskategori

Klass Period Svenska
ca 115« Norden Förd. dassmedel v

Sve Fi Sve+Fi Da No Da+No totall % 15701 16101 DaSv
I 2 0 ■> 11 4 15 17 63 301 357 4
II 1 0 1 3 1 4 5 19 769 866 1
m 0 0 0 3 2 5 5 19 2096 2169 0
Antal städer 3 0 3 17 7 24 27 100 70 77 5
Beräkn FM max 1580 0 1580 13032 6632 19664 21244 51500 61600 2294
Beräkn FM min 1371 0 1371 11906 6165 18071 19442 1973

ca 1350 Norden Förd. classmedelv
Sve Fi Sve+Fi Da No Da+No totalt % 1570t 1610t DaSv

I 16 3 19 53 7 60 79 62 293 357 1 1
II 13 1 14 19 3 22 36 28 860 1020 8
III 2 0 2 8 3 11 13 10 2958 3099 2
Anta] städer 31 4 35 80 13 93 128 100 70 77 21
Beräkn FM max 25170 2091 27261 63093 14856 77949 105210 51500 61600 18285
Beräkn FM min 21784 1739 23523 55533 13505 69038 92561 16019

ca 1550 Norden Förd. classmedelv
Sve Fi Sve+Fi Da No Da+No totalt % 1570t 16101 DaSv

I 31 4 35 76 8 84 119 75 365 431 22
11 6 1 7 23 2 25 32 20 1101 1349 7
III 2 1 3 4 1 5 8 5 4028 4090 2

Antal städer 39 6 45 103 11 114 159 100 70 77 31
27105Beräkn FM max 29635 7163 36798 80143 10236 90379 127177 51500 61600

Beräkn FM min 25977 6589 32566 69175 9150 78325 110891 23793

Förkortningar: Källor:

FM = folkmängd Andrén 1989.

FM max = folkmängd beräknad på 1610-talets medelvärden Lilja 1996a.

FM min = folkmängd beräknad pä 1570-talets medelvärden

Förd. % = städernas fördelning pä storleksklasser - Norden totalt

Sve = egentliga Sverige utom "skånska" landskapen (Bohuslän. Halland. Skåne. Blekinge)

Fi = Finland

Sve+Fi = svenska riket med Finland

Da = Danmark med "skånska" landskapen (Halland. Skåne. Blekinge, ej Bohuslän)

No = Norge med Bohuslän

Da+No = Danmark och Norge med "skånska" landskapen
—

DaSv = de "skånska" landskapen med Bohuslän



Eftersom Andréns klassificeringar varierar från den ena perioden till nästa har det 
varit nödvändigt att på motsvarande sätt anpassa klassmedelvärdena. Jag har tving
ats utnyttja klassmedelvärden som motsvarar den hierarkiska fördelningen för 
respektive mätperiod. Klassmedelvärdet blir exempelvis olika beroende på om man 
räknar med 62 eller 75 % av antalet städer i nivå I etc.

Med den här typen av indirekt beräkning kommer man fram till att stadsbefolk
ningen i dåtidens svenska rike sannolikt låg under 2.000 invånare omkring 1150, och 
att den nordiska stadsbefolkningen, tack vare en högre urbaniseringsnivå i särskilt 
Danmark, kan ha uppgått till storleksordningen 20.000. Den relativa skillnaden 
mellan de nordiska länderna minskade successivt i takt med den allmänna urbanise
ringen. Det nordiska riktvärdet 100.000 omkring 1350 kan ställas mot det svenska 
värdet på ca 25.000, och Nordens ca 120.000 1550 mot Sveriges kanske 35.000. 
Från högmedeltiden börjar de finska städerna komma in i bilden.

Städerna i de områden som senare skulle hamna under svenskt herravälde har ett 
särskilt intresse, och redovisas därför även separat i kolumnen längst till höger. I de 
”skånska” landskapen (Blekinge, Skåne och Halland) och Bohuslän kom urbanise
ringsprocessen igång tidigare och ännu på 1500-talet var stadsbefolkningen i detta 
begränsade område inte markant mindre än i 1500-talets egentliga Sverige.

Inferensmetoden (I-metoden)

I inferensmetoden ökar ytterligare graden av retrospektion, eftersom denna metod 
inte tar hänsyn till de medeltida stadshierarkierna. Metoden utgår enbart från stä
dernas storlek under 1500-talets senare del. I princip hade det varit möjligt att utgå 
från antalet städer vid olika tidpunkter på medeltiden och sedan multiplicera detta 
med städernas medelstorlek under äldre vasatid. För en grov uppskattning kan en 
sådan schablonberäkning vara tillräcklig. I min rekonstruktion har jag strävat efter 
en viss nyansering genom att försöka ta hänsyn till kända eller sannolika storleksför
ändringar hos enskilda städer.

Rekonstrukrionsmodellen i grundtabell A nedan är baserad på projektet Medel
tidsstadens resultat rörande städernas uppkomst och tidigaste urbaniseringsförlopp. 
Jag har i huvudsak utgått från Hans Anderssons originalfigurer i projektrapporten 
från 1990. Med hjälp av Anderssons sammanställning har jag beräknat antalet städer 
fördelade på 40-årsintervaller från 970-talet till 1530-talet.

Utöver kännedom om antalet städer/urbana orter har vi idag mycket begränsade 
kunskaper om medeltidsstädernas faktiska storlek och storleksutveckling. Storleks- 
uppgifterna har därför huvudsakligen hämtats från kasuistikens indikationer för 
1570-talet. Lokala utvecklingsförlopp under medeltiden, särskilt nygrundade stä
ders ”initiala” expansion och senmedeltida regressioner, utgör svårbemästrade pro
blem. För att fa någorlunda realistiska utvecklingskurvor, som inte enbart mäter 
antalet städer vägda mot deras storlek på 1500-talet, har jag utgått från antagandet 
att nya städer först efter 80-100 år nått 1500-talets storleksordning. Jag har också, i 
viss utsträckning, tagit hänsyn till sannolika regressioner i vissa städers senmedeltida



utveckling. Det gäller de tidigmedeltida städerna Sigtuna, Visby, Lund och Gamla 
Lödöse. I dessa fall är det tämligen klart att en senmedeltida tillbakagång ägt rum. 
I de fåtaliga fall jag haft tillgång till en välgrundad beräkning av en medeltidsstads 
befolkningsstorlek har denna uppgift prioriterats.10

Rekonstruktionen i sin föreliggande form ger vid handen att Sveriges (med Fin
land och de ”skånska” landskapen och Bohuslän) stadsbefolkning kan ha vuxit från 
uppskattningsvis under 1000 personer i 800- och 900-talens Birka och i Birka och 
Sigtuna tillsammans vid 1000-talets början till drygt 48.000 på 1530-talet. Den 
stora expansionen kom på 1200-talet, medan senmedeltiden måste betecknas som en 
stagnationsperiod. Den aggregerade befolkningsutvecklingens årliga procentuella 
tillväxt kulminerade mellan 1210- och 1250-talen för att minska markant efter 
1330-talet. Från 1400-talets mitt kan man tala om ren stagnation.

Sammanfattning: den medeltida urbaniseringen

Tabell A4 ger en sammanfattande bild och jämförelse av utfallen vid R/S- och I-meto
derna. Generellt sett bekräftar de båda beräkningsmetoderna varandra, men R/S- 
metoden leder till något högre värden för hög- och senmedeltiden. Stadsbefolkning
ens storleksordning och den cykliska utvecklingskurva som framkommer genom 
I-metoden verifieras i stort sett av R/S-metodens resultat. Det är givetvis ingen 
slump att de båda metoderna ger likartade resultat. De baserar sig på samma grund
data— 1570-talets kasuistikvarden. Deras enda skillnad ligger i sättet att väga medel
tidsstädernas storlek, i ena fallet med hjälp av medeltida hierarkier, i det andra med 
retrospektion av individuella data.

R/S- och I-metoderna ger möjligheter till snabba men grova uppskattningar av 
medeltidens aggregerade urbaniseringsförlopp. Areal- och funktionsmetoderna för
utsätter mer ingående och tidskrävande lokala forskningar utförda av specialister på 
medeltidshistoria och eller medeltidsarkeologi. De översiktliga rekonstruktioner jag 
har försökt mig på här ska inte uppfattas som ett försök att kringå behovet av grund
ligare undersökningar i individuella städers urbaniseringsförlopp. Mitt syfte har en
bart varit att skapa en grov uppfattning om det aggregerade urbaniseringsförloppet, 
för att ge en referensram till de förändringar som ägde rum under det tidigmoderna 
skedet och senare. Mina rekonstruktioner är i högsta grad preliminära. Framtida 
forskning kan leda till större eller mindre modifieringar i vår uppfattning om urba- 
niseringsförloppets kronologi och variationer.

Med reservation för beräkningarnas brister kan man kanske ändå se det medeltida 
urbaniseringsförloppet som en lång medeltida cykel. Ett försiktigt inledningsskede 
övergick av allt att döma i Sveriges första stora urbaniseringsfas från 1100-talets sena
re och fram till 1300-talets förra del. Senmedeltiden präglades uppenbarligen av en 
stadigt avtagande aggregerad stadstillväxt fram till 1400-talets mitt då befolknings
ökningen i städerna tycks ha försvunnit närapå helt och hållet. Den här beskrivning
en av det medeltida urbaniseringsförloppet är knappast kontroversiell. Den faller väl 
in i den allmänna bilden av medeltidens sociala utveckling och det som redan är känt 
om stadsutvecklingen före tidigmodern tid.11



Tabell A:4 - Aggregerad stadsfolkmängd ca 970 till 1570

Period Städernas folkmängd enligt
R/S-metoden I-metoden

970 800
1010 800
1050 1300
1090 2500
1130 3500
ca 1 150 3609
1170 4900
1210 7100
1250 12700
1290 23400
1330 33100
ca 1350 39542
1370 38600
1410 43500
1450 45900
1490 47100
1530 48700
ca 1550 56359
1570 50100

Anmärkningar:
Tabellen omfattar dagens Sverige och Finland

R/S-metoden = rang/storlek-metoden; I-metoden = inferensmetoden

T
Källor:

Tabell A3 och Lilja 1996a.
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Anmärkningar till tabell A:5

Referenser
Grundningsår/period efter på Andersson 1990 och Andrén 1985. Folkmängdssitfror 
1 570-tal efter kasuistiken.

För övriga referenser hänvisas till stads-kommentarerna nedan.

Birka
Birka existerade mellan 700-talets mitt och 900-talets slut. Birka var sannolikt 
rikets enda urbana samhällsbildning före 900-talets mitt. Av utrymmesskäl har stör
re delen av Birkas existens lämnats utanför redovisningen ovan. Birkas svarta jord 
omfattar ca 7 ha. Som mest har bosättningen omfattat 13 ha.12 Birkas folkmängd har 
beräknats av Ambrosiani till ca 900 personer i genomsnitt för stadens 200-åriga till
varo. Beräkningen utgår från en uppskattning av antalet döda under 200 år (indike
rade av antalet gravar, ca 3.000) och en antagen dödlighet av 40 per 1.000 personer. 
Den utnyttjade formeln har följande utseende: 40/1000*P = 2.5*Gad/tid, där P är 
den beräknande populationen och Gad det uppskattade antalet döda. Resultatet 
konfronteras med en arealberäkning som utgår från att hushållet i genomsnitt hade 
6 medlemmar och att ett hushåll i genomsnitt ockuperade ca 300 kvadratmeter 
(uppgiften hämtad från Hedeby). I Birka skulle detta ge ca 150 Hu och en bebodd 
areal på 45.000 kvadratmeter, vilket är ca hälften av det uppmätta stadsområdet. 
Författarna bedömer resultatet som rimligt, då de förutsätter att områdets bosätt
ning har växlat under perioden. Motsvarande beräkningar på Hedeby gav en befolk
ning på ca 1.500 invånare och en areal på 80.000 kvadratmeter.Ambrosiani har i 
ett annat sammanhang uppskattat Birkas folkmängd till ca 700 invånare. Han antar 
där också en viss regression under stadens senare skede.u

Eskilstuna
Centralortsfunktioner kan påvisas redan under tidig medeltid (senast 1100-tal). 
Möjligen kan centralitet spåras ända tillbaka till 800-tal. Senast under 1200-talet 
tycks centralortsfunktionerna ha överförts till Torshälla.15

Gamla Lödöse
Den arkeologiskt belagda arealen är 22 ha.16 Med riktvärdet 55 inv/ha blir befolk
ningstalet ca 1.200 invånare. I rekonstruktionen antas att befolkningen nådde sin 
kulmination under högmedeltiden och att den började avta strax efter Nya Lödöses 
grundning.

Hästholmen
Sidén 1993 (s 36) ger följande siffror:
År 1300 1350 1400

Folkmängd 50 150 100



Kalmar
Stadens medeltida ringmur omfattar ett område på ca 15 ha. Indikationer tyder på 
att området inom murarna kan ha varit fullt utbyggt omkring år 1 300. Med ca 11 
hu/55 inv per hektar skulle det ge en approximativ folkmängd på omkring 800 
invånare. Siffran förefaller låg vid en jämförelse med 1500-talets. Möjligen är det 
rimligt att anta en något högre täthetsgrad för Kalmar omkring 1300 än 55 inv/ha. 
Beräkningar från 1500-talets senare del antyder att tätheten kan ha legat så högt 
som 100—150 inv/ha. Då hade emellertid bebyggelsen börjat tränga ut utanför 
murarna. Tätheten kan därför ha varit något högre inom murarna på 1500-talet än 
den varit omkring 1300. En rekonstruktion av stadens bebyggelse på 1400-talet 
visar emellertid att staden då har haft ca 250 bebodda gårdar. Med antagandet ett 
hushåll per gård och fem personer per hushåll blir stadens besuttna befolkning vid 
denna tid ca 1.250 personer. Med tillägg för obesuttna är det inte orimligt att redan 
under senmedeltiden räkna med en större befolkning än så. Maximisiffran 2.000 
invånare har anförts.17 Man kan därför hypotetiskt anta att befolkningsberäkningar- 
na för 1500-talets senare del visar resultatet av en tillväxt under senmedeltid och 
1500-tal.

I rekonstruktionen har valts 15 hu/75 inv per hektar som riktvärde för en beräk
ning på 1290-talet. Befolkningsstorleken omkring år 1300 blir med detta riktvärde 
ca 1.100. Efter den högmedeltida expansionen tycks befolkningen ha stannat innan
för murarna.18 Senmedeltidens och 1500-talets siffror har introducerats först på 
1450-talet.

Nils Blomkvist gör följande uppskattning för 1300-talets Kalmar:

År 1361
Borgerskapet 200—300 hushåll 
Kyrkofolket 100< personer 
Borgbesättningen 100—300 personer

”Kronans och kyrkans personal kan möjligen tillsammans ha utgjort så många indi
vider som borgerskapet räknade hushåll.”19 Förutsatt en hushållskoefficient på 4 
personer per hushåll tyder Blomkvist beräkning på en folkmängd inom intervallet 
1000 (250 Hu * 4) och 1600 (400 Hu *4) invånare.

Linköping
Sidén 1993 (s 36) ger följande siffror:
År 1300 1350 1400 1460 1520

Folkmängd 250 450 450 750 1.000

Lund
Stadens bebyggelse går tillbaka till 1000-talets början.
I Andréns centralortshierarki20 placeras Lund enligt följande: 
klass 1 före 1050 (2—4 kyrkor) — rangmedelvärde 1570t ca 200 inv



klass 2 ca 1050 (7—8 kyrkor) — rangmedelvärde 1 570t ca 400 inv 
klass 3 ca 1100 (12—14 kyrkor) — rangmedelvärde 1570t ca 700 inv 
klass 4 ca 1200 (22 kyrkor) — rangmedelvärde 1570t ca 1.500 inv

Högsta klassen ca 1350 (”stad med två konvent”) — rangmedelvärde 1570t ca 1.600 
invånare.

1570-talets rangmedelvärde torde vara för lågt för Lund, sedan staden från 
omkring 1200 definitivt flyttat upp till högsta klassen. Sannolikt bör FM-talet upp
skattas till en storleksordning motsvarande rang 3—4 på 1570-talet, vilket skulle ge 
en folkmängd på 2—2.500.

Arealen omkring 1500 är ca 100 ha,21 vilket ger ca 1.100 hushåll/5.500 invåna
re, förutsatt 11 hu/ha eller 55 inv/ha. Beräknat med arealmetoden förefaller invånar
antalet väl högt. Jag har stannat för 3.000 invånare mellan 1300-talets förra del och 
1400-talets mitt. Jag har vidare antagit att staden hade en betydande regression 
under slutet av medeltiden och därför accepterat den låga beräkningen för 1570- 
talet som rimlig.

I det danska centralortssystemet hade Lund följande rangpositioner på 1500- och 
l600talen22:

1548 10 (motsvarande ca 1.500 inv i Sverige på 1570-talet)
1596 11 (motsvarande ca 1.300 inv i Sverige på 1570-talet)
1638 14 (motsvarande ca 1.400 inv i Sverige på 1610-talet)

På 1690-talet, då Lund tillhörde det svenska riket kan befolkningen beräknas till ca
1.100.

Det är med andra ord rimligt att anta en betydande tillbakagång för Lund under 
senare delen av medeltiden och början av nyare tiden.

Norrköping
Sidén 1993 (s 36) ger följande siffror:
År 1350 1400 1460 1520
Folkmängd 450 400 500 650

Söderköping
Sidén 1993 (s 36) ger följande siffror:
År 1250 1300 1350 1400 1460 1520
Folkmängd 1.200 1.850 2.050 1.750 1.850 1.900

Skänninge
Sidén 1993 (s 36) ger följande siffror:
År 1250 1300 1350 1400 1460 1520
Folkmängd 700 1.200 1.450 1.100 900 550



Torshälla
Tunas (Eskilstunas) centralortsfunktioner tycks ha överflyttats till Torshälla senast 
på 1200-talet. Landhöjning och uppgrundning av Eskilstunaån kan vara orsak.

Uppsala
Staden antas ha varit en tätort redan vid slutet av 1100-talet. Vid början av 1200- 
talet ”började ett stadssamhälle ta form.” Befolkningen kan då ha uppgått till 200— 
250 invånare. Med utgångspunkt i en bedömning av olika befolkningskategoriers 
storlek beräknas stadens storlek till 600—800 invånare omkring år 1 300. (700 har 
valts i rekonstruktionen.) Den medeltida befolkningsutvecklingen var inte kontinu
erlig. ”Det har i stället varit fråga om tillväxt (fram till ca 1350), stagnation (ca 
1350—ca 1450), tillväxt (ca 1600)”. Olle Ferm gör följande beräkning av stadens 
befolkning för tiden omkring år 1300:

Borgare 75—100; med hustru och 2—3 barn per familj ca 300—400 personer 
Klerker högst 75 personer
Övriga grupper (tjänstefolk, stadens anställda, kyrkligt anställda, helgeandshusets 
inackorderade, kungsgårdens personal) 225—325 personer24

Vadstena
Sidén 1993 (s 36) ger följande siffror:

År 1400 1460 1520 * •

Folkmängd 200 1.000 1.750

Visby
Bosättning har på arkeologiska grunder förts tillbaka till sent 900-tal. Bebyggelsen 
expanderar mot norr och öster på 1100-talet. Under 1200-talets första fjärdedel sker 
åter en kraftig expansion. Tyska handelsintressen började göra sig gällande mot slu
tet av 1100-talet. Vid den tiden ”fanns ett minst 200-årigt samhälle på platsen”. 
Bebyggelsetakten avtog avsevärt under senmedeltiden.25

Uppskattad bebyggelseareal:
• vikingatid (1050t) ca 8 ha
• 1100-tal (117Ot) ca 17 ha
• 1200-tal (1250t) ca 36 ha
• 1300-tal (1330t) ca 80 ha

Anm. Arealuppgifterna grundar sig på uppskattningar enligt karta 7 i Andersson- 
Westholm 1982, s 178. Jag har utgått från att staden inom muren varit i stort sett 
fullt bebyggd vid 1300-talets början. Men enligt uppgift från Åke Sandström var 
stora landytor obebyggda långt in på 1700-talet, särskilt de östra delarna. Ovanstå
ende uppgift från 1300-talet kan vara en överskattning.
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NOTER

UTGÅNGSPUNKTER

1. Enligt en en lyckad formulering i titeln till 
Nilsson 1989a.
2. Clark 1976, cit s 1.
3. Sjöberg 1965; Weber 1966; Dobb 1973 (sve. 
övers.; originalutg. 1963); Hilton, Sweezy, Dobb 
m.fl. 1979; Pirenne 1968 (originalutg. av den 
berömda artikeln Medieval Cities kom 1925, även 
tryckt i Havighurst 1969); Mumlord 1961 och 
1972.
4. Den engelska tidskriften Urban Histoiy (tidigare 
Urban History Yearbook) är central för den som vill 
sätta sig in i aktuella trender i internationell stads- 
historia. En givande referens är också Hansische 
Umschau, en kommenterande bibliografi i Hans
ische Geschichtsblätter, samt den amerikanska 
tidskriften Journal of Urban History. Värdefulla 
bibliografiska hjälpmedel är vidare de nationsbi
bliografier inom det stadshistoriska fältet som 
initierats av La commission internationale pour 
l’histoire des villes. Översikter över forskningen 
är rikt förekommande och ofta ett introducerande 
inslag i antologier, konferenspublikationer etc. 
Som exempel kan nämnas Clark 1976 s 1—42 och 
Abrams 1978, s 9-33- Nilsson 1990, kap 2 och 3, 
ger en intressant introduktion på svenska till vik
tiga aspekter av den internationella diskussionen. 
Jmf även Sandberg 1982, s 217—242.
5. Bland mängden stadsgeografiska översikter 
kan nämnas Herbert 1972, Johnston 1980 och (i 
svensk översättning) Johnson 1972.
6. Carter 1981 och 1983.
7. Empiriska studier har han lagt fram i Carter 
1965 och Carter 1968.
8. Eisenstadt/Shachar 1987, s 60.
9. Eisenstadt/Shachar 1987, s6l. Min översätt
ning; ”a comparative civilizational approach” hos 
författarna.
10. Eisenstadt/Shachar 1987, s 48.
11. Eisenstadt/Shachar 1987, s 48f.
12. Jmf de Vries 1984, s 3.

13. de Vries 1984.
14. Hohenberg/Lees 1985.
15. Braudel 1979- Jag kommer i fortsättningen 
att hänvisa till de välgjorda svenska översättning
arna. (cit Braudel 1—3 1982—86) Braudel har se
nare sammanfattat viktiga teoretiska aspekter av 
sina undersökningar. (Braudel 1985) Även denna 
studie finns numera i svensk översättning, (cit 
Braudel 1988)
16. de Vries 1984, s 22, 269-304.
17. Bairoch/Batou/Chèvre 1988.
18. Översikter och värderingar av svensk stads- 
historisk forskning har publicerats sporadiskt 
sedan början av seklet. Se exempelvis Ahnlund 
I9I7, Herlitz 1919, Lindberg 1951, Hammar- 
ström/Hagsted t/Nilsson 1975, Hammarström 
1978a och b, Nilsson 1985 och 1990 och Lilja 
1991a och b. Se också den kommenterande biblio
grafin Stadshistorisk revy (från 1971 Revy över 
stads- och kommunhistoria), vilken utgivits av 
Stadshistoriska institutet sedan 1920.
19. Åström I977. Jag har ett allmänt intryck att 
det urbana systemet och urbaniseringen som för
ändringsprocess är sparsamt behandlad i den 
svenskspråkiga litteraturen i Finland. Den svens
ka sammanfattningen av det stora verket ”Stads
väsendets historia i Finland” (sv. uppl. 1987) är 
företrädesvis koncentrerad på förvaltnings- och 
stadsbyggnadsproblem. Det gäller särskilt de 
äldre delarna, där översiktliga avsnitt om stads
väsendets utveckling främst inriktas på nygrund- 
ning av individuella städer och städernas inre soci
ala och ekonomiska struktur. En mer systematisk 
behandling av urbaniseringsprocessen som sådan 
ges av Eino Jutikkala, men omfattar då enbart den 
industriella urbaniseringsfasen och utvecklingen 
på 1900-talet. Se Gardberg 1987, s 10—20; Ranta 
1987, s 43-61 och Nikula 1987, s 115-129.
20. Förutom Heckscher 1923 se även Heckscher 
1925, Heckscher 1935—49 I—II samt Heckscher 
1938.
21. Nilsson 1990, s 79; Ahnlund 1917.



22. Se exempelvis Herlitz 1924a, Schiick 1926, 
Ahnlund 1921.
23. Nilsson 1990, s 83ft, cit s 83.
24. Nilsson 1990, s 84.
25. Odhner I860, 1861, 1865, 1867. Se även 
Bohlin 1987, sl, Torstendahl 1964, sl65, 171; 
Schiick 1994 samt Lilja 1997a.
26. Breisach 1983, s 23Iff, 280ft; Torstendahl 
1964, s 165ff, 178ff; Lilja 1989, s 19f.
27. Bohlin 1987, s 10ff, 39ff; Torstendahl 1964, 
s 166, 168 ft.
28. Odhner I860, s 1, 39, 41, 44, 49, 85f, 91 f; 
Odhner 1861, 24 ff; Odhner 1865, s 376 f, 3781. 
29- Hettne 1980, s 157 f. Jmf Ericsson 1977, s 130.
30. Heckscher 1923, s 341 ft; Heckscher 1936a, 
s 393; Odhner I860, s 1, 81. Ang. den moderna 
diskussionen se exempelvis Ericsson 1977; Nor
borg 1963b; Imho! 1974; Imho! 1976, s 860 ft. 
Beträffande Odhner se också Lilja 1997a, s 79.
31. Heckscher 1923, s 322f, 335. I den här un
dersökningen betraktas Göteborg, genom sin 
kontinuitet tillbaka till Nya Lödöse, som en sen
medeltida stadsgrund ning. Heckscher skulle se
dermera ändra uppfattning på den punkten och se 
Göteborg som en senmedeltida stad. Enl. muntl. 
uppg. av Åke Sandström. Heckscher 1936a, 
385ff; Heckscher 1938, s 91 ff, 99ff
32. Heckscher 1935, s32ff; Heckscher 1936a, 
s 384, 393; Heckscher 1949, s 86. Jmf Lilja 
1997a, s 77 f.
33. Heckscher 1923, en karakteristisk formule
ring finns på s 344.
34. Odén 1981, s 53 f- Urspr. tr. i Scandia 1975:1. 
Jmf Bohlin 1987, s 26.
35. Herlitz 1924a, s 6-37.
36. Herlitz 1921 och 1924b. Den senare artikeln 
hölls ursprungligen som föredrag vid den interna
tionella stadsbyggnadsutställningen i Göteborg 
I923, och består i huvudsak av kommentarer till 
en serie kartor från 1200-talets början till 1923-
37. Herlitz 1921, s lf.
38. Jmf Nilsson 1990, som identifierar en upp- 
gångsperiod vid 50-talets början. Den handlade 
dock främst om den moderna urbaniseringspro
cessen.
39-Se exempelvis Nilsson 1990, s 84 och Lilja 
1991b.
40. Se exempelvis Grill 1954, s 643—767; Jern 
1977; Forsberg 1977, Gardberg 1983.
41. Medeltidsstaden, rapporter. Projektsamman
fattning av Hans Andersson i rapport nr 73 (1990)

42. Författare till de danska, norska och isländska 
rapporterna är Ole Degn (Danmark) Björn Sogner 
(Norge) och Björn Teitsson (Island).
43. Ericsson 1977, s 101 f, 103ff, cit s 107, 130.
44. Norborg 1963b, s 368ff, 374ff, 378ff, cit 
s 381, 382.
45. Uttrycket ”megalopol” används inte av Åström. 
Megalopolerna utgjorde däremot ett centralt tema 
vid världshistorikerkongressen i Madrid 1990, 
och användes där bland annat på tidigmoderna 
städer som London och Amsterdam.
46. Schiick 1987; Sandberg 1982 och 1991, särsk 
kap. 7; Sandström 1990, särsk. s 385 ff och Sand
ström 1996, passim; Sandström/Sandberg 1991, 
s5ff
47. Lilja 1996a.
48. I den offentliga statistiken särredovisas städer
na först från 1800 och framåt. Se Historisk Statis
tik 1. Befolkning 1720-1967. Tabell 12. (SCB 
Statistiska centralbyrån. Andra upplagan.) 1969. 
En utförligare och metodiskt mer genomarbetad 
redovisning finns numera i Nilsson 1992a.
49. Se Forssell 1872 och 1875.
50. Torstendahl 1964, s 313 ff; G B Nilsson 
1983, s8f.
51. Jmf Lilja 1996a, appendix A. Se också kap 6.
52. Sundquist 1938, s 263—280; Heckscher 1935, 
s 30 och 1936a, s 383 f och Lilja 1996a, appendix 
B. Moderna uppskattningar finns i exempelvis 
Behre/Larsson/Österberg 1985, s 8 och 72 f, som för 
vasatiden dock utgår från Älvsborgs lösen 1571, 
och Dahlbäck 1986; Magnusson 1996. Sundquists 
och Forssells beräkningar omfattar det egentliga 
Sverige inom dåtida gränser. Finland saknas lik
som de skånska landskapen. En för den här under
sökningen allvarlig brist är också att Sundquist 
inte systematiskt publicerade sina beräkningar av 
städernas befolkningstal. Stadsbefolkningarna är 
sporadiskt och osystematiskt redovisade eller helt 
dolda i aggregerade siffror på landskaps- och riks
nivå. Emellertid finns Sundquists arbetspapper 
ännu bevarade på Krigsarkivet, och i dessa finns 
underlagsberäkningar, med bland annat data och 
beräkningar för de individuella städerna. För 
utförligare genomgångar av källor och metoder, 
inklusive Forssells och Sundquists beräkningar, se 
Lilja 1996a.
53· Almquist 1949, s 369—382. Imhof 1974 byg
ger bl.a. på Almqvist. Beträffande kritiken av Börs- 
torpssamlingen se Ericsson 1977, sl2()ff; Fäll- 
ström/Mäntylä 1982, sl78, samt där anförda



belägg. Bland annat har man kunnat påvisa hur 
garnisonsstäderna olta har blivit ofullständigt 
redovisade. Ett viktigt skäl till att man trots allt 
utnyttjat materialet torde vara att den officiella 
statistiken inte särredovisar städerna före 1800, 
och att därmed ingen annan lättillgänglig statis
tik stått till buds. Ett annat är att Börstorpssam- 
lingen ger data om åtskilliga ekonomiska och 
sociala förhållanden som inte lika lätt står att 
finna i andra källor, men källvärderingen av det 
materialet har varierat.
54. Fritzell 1983, s 279-343.
55. Sundquist 1929; Sundquist 1938, s 280—284. 
Åström 1977, ”stadsbeskrivningar” s 170 f, där 
han bl.a. ger mantaisuppgifter över 1600-talsstä- 
derna. I moderna årgångar av Statistisk årsbok för 
Finland redovisas städernas befolkningstal tillbaka 
till 1800-talets början. Sjuttonhundratalets stads- 
tillväxt har studerats från statistiska utgångs
punkter av Oiva Turpeinen. Se Turpeinen 1977. 
Intressanta iakttagelser finns även hos Engman
1983, s 98fT
56. Som exempel kan nämnas först och främst 
projektet Medeltidsstaden och den debatt som 
initierats genom detta projekt. Några, av flera, 
exempel på intressanta nya angreppssätt när det 
gäller 1600- och 1700-talen är Carlsson 1977, 
som utgår från ett konfliktteoretiskt perspektiv i 
sin studie av politiska processer i 1700-talets 
Enköping, Stadin 1979, vilken gjort en komparativ 
stadshistorisk undersökning av tre städer 1680— 
1720 bland annat med centralortsteorin som teo
retisk utgångspunkt, samt Hedlund 1980, som 
systematiskt kartlagt befolkningsstrukturer och 
ekonomiska funktioner i 1680- och 90-talens 
Västerås. Jmf även Sandström 1990, s 385 ff.
57. Delar av diskussionen i detta kapitel har tidi
gare publicerats i Lilja 1990.
58. Sandberg 1991, s44ff; Sandberg/Sandström 
1991, s6ff.
59- De Vries är noga med att undvika en meka
nistisk tolkning av automatiken i systemet. Han 
talar i stället om en social läroprocess med anpass
ningar.
60. de Vries 1984, s 82 ff.
61. Andersson 1982, s 62 ff; Åström 1977; Stadin 
1979, sl8ff; Degn 1987-89; Jensen 1983. Jmf 
dock Sandberg/Sandström 1991 och Sandström 
1996.
62. En omfattande debatt som behandlade den 
vetenskapsteoretiska motsättningen mellan aktö

rer och strukturer utvecklade sig i bi.a. Historisk 
tidskrift och Scandia åren omkring 1990. Se 
exempelvis inlägg av A W Johansson HT 1986; 
Winberg HT 1988, Scandia 1990 och HT 1991; 
G B Nilsson HT 1989 och HT 1990, Stråth 1989; 
Nybom HT 1989; Magnusson HT 1990 och 
1991. Denna tämligen vidlyftiga diskussion berör 
flera metodologiska och vetenskapsteoretiska 
områden, som historisk antropologi, humaniora 
kontra samhällsvetenskap, mentalitetshistoria mm, 
men samtliga inlägg drar starkt mot den grund
läggande problematiken kring historiska aktörers 
förmåga att påverka och förändra sociala struktu
rer. Jmf Jarrick/Söderberg HT 1991.
63-Se de Vries 1984, s 11 ; jmf Nilsson 1989a, 
s 13, 15. de Vries diskuterar tre olika urbanise
ringsdefinitioner. Utöver de här nämnda talar han 
också om ”strukturell” urbanisering. Jmf Lilja 
I99O, s 199, där definitionsproblematiken be
handlas samlat. Följande framställning bygger på 
den artikeln.
64. Wirth 1938. Wirths artikel finns tillgänglig i 
svensk översättning i Lindberg 1974. Jmf också 
Sjöberg 1965, s 13 ff, som dock opponerar mot 
Wirth, Redfield och andra s.k. chicagosociologer. 
För en svenskspråkig genomgång av urbanism- 
debatten se Nilsson 1990. Ang. valet av termino
logi se även Lilja 1990.
65. Abrams 1978, s 10.
66. Carter 1983, s Iff; Andersson 1972; Blom
kvist 1984; Weber 1966, s 65—89; Moderna sta
tistiska definitioner ställer upp variablerna be- 
byggelse-boendetäthet och befolkningsstorlek som 
definierande kriterier på begreppet ”tätort”. Se 
exempelvis Nilsson 1989a, s 30.
67. Sjöberg 1965, s 64—77; Childes karakteristik 
finns i hans ”What happened in history.” (New 
York: Penguin Books) 1946.
68. Johnson 1972, s 9—30. Ang. Pirenne-teserna 
se artiklar av Pirenne och andra i Havighurst 1969. 
69- En utförligare motivering för detta ställ
ningstagande finns i Lilja 1990.
70. de Vries 1984, s 101, 257ff, 264ff. Under 
perioden 1750—1800/1850 inträffade, menar de 
Vries, ”the first concentrated wave of new city for
mation since the thirteenth century”, cit s 259.
71. Irland, Skottland, Norge och östra Europa 
hade stadsgrundningsskeden under 1500- och 
1600-talen som till delar liknar den ungefär sam
tida svenska stadsgrundningsvågen. Se Clark 
I995. Jmf nedan kap. 18.



72. Nilsson 1989a, kap 2.2 och 2.3; Nilsson 
1989b, s 7ff, 48ff, 55ff; Andersson 1977, s 92 ff.
73. Nilsson 1989b, s 12f.
74. Möjliga undantag är städerna Falun och Sala 
som båda visar sig vara relativt betydande stads- 
bildningar redan kort tid efter grunclningstillfäl- 
let. Detta gäller särskilt Falun, som snabbt blev en 
av Sveriges viktigaste städer. Modern forskning 
har likväl gjort det sannolikt att den tidigaste 
lokala urbaniseringsprocessen tog fart först med 
grundningen av den juridiska staden. Planer på en 
stad i Falun går tillbaka till sekelskiftet 1600, 
men arkeologiska indikationer tyder på att själva 
stadsgrundningen inneburit en koncentration av 
den lokala bebyggelsen. Arkeologiskt har man 
konstaterat en omorganisering av bebyggelsen ef
ter riktlinjerna i den utstakade stadsplanen. Det 
finns därmed anledning anta att en tidigare 
utspridd bebyggelse i och med stadsgrundandet 
koncentrerats till en urbant präglad tätortsbosätt- 
ning. Se Ericsson 1977, s 108, 115f; Ericsson/ 
Hall 1992, si Iff.
75. Lilja 1996a.
76. 1 det förra fallet har jag främst utnyttjat Hans 
Forssells data från perioden omkring 1570-talet 
(huvudsakligen den första Älvsborgs lösen 1571) 
och Sigurd Sundquists data från Gustav II Adolfs 
tid (huvudsakligen den andra älvsborgs lösen 
1613—18). När det gäller de före detta danska 
landskapen har jag fått förlita mig på bevarade 
mönstringslängder främst från år 1588, men även 
vissa andra år. Dessa kompletteringar och utfyll
nader har inneburit en hel del metodproblem, som 
det skulle föra för långt att ta upp i det här samman
hanget. De diskuteras mer ingående i databasen.
77. Jmf Sandberg 1991, s4lf; Sandström 1990, 
s 32 f, 268ff, 301 f, vilken dock delvis behandlar 
”det baltiska handelsområdet” som en del av 
Stockholms ”regionalhandel”.
78. När det gäller det östfinska området har jag 
stannat för att räkna in Viborg i databasen, men 
inte de mindre stadsbildmngarna vid Ladoga, 
Sordavala och Kexholm. Avgränsningen är främst 
motiverad av att Viborg ända till freden i Nystad 
utgjorde en viktig ekonomisk och militär utpost 
mot det ryska väldet. Staden var länge en gräns
stad, som låter sig jämföras med exempelvis Kal
mar och Nya Lödöse både vad avser dess storlek 
som dess kommersiella roll och dess militärstrate
giska betydelse.
79. Hollister 1972, s 45; Hodgett 1972, 37 f;

Le Goff 1972, s 74f; Anderson 1977, s 202; Duby 
1981, sllf; Bartlett 1994, s 7ff; Riasanovsky 
1993, s 19f, 43ff. Jmf Nilsson/Lilja 1996.
80. Ennen 1953, s44ff, 50—69, som dock beto
nar den germanska kulturens rurala karaktär. 
”Dabei müssen wir gleich feststellen, dass die 
Germanen von einer ausgesprochenen Abneigung 
gegen die städtische Siedlungsweise, gegen das 
Dichtbeieinanderwohnen erfüllt waren.”, cit s 37. 
Duby 1981, s 110ff, 133; Lilja 1996c.
81. Edith Ennen har identifierat ett kärnområde 
för den tidigaste stadsbildningsprocessen vid Maas 
och i Flandern. Här skapades de första ansatserna 
till det medeltida nordeuropeiska stadsväsendet. 
Ennen 1953, s 84, 286f, samt kartorna s 309ff.
82. Hollister, Hodgett och Le Goff ibid. Ander
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1999. För en historiografisk översikt över norra 
Europas äldsta urbanisering se Verludst 1996.
83. Duby 1981, s 169, 264-77, cit s 273.
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medeltidens urbana processer. Följande avsnitt 
bygger på Andrén 1985 och 1989. En aktuell, 
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95. Andrén 1985, s 29 ff, cit s 31·
96. Andrén 1989, s 586ff, 607. Jmf. Karta 19:1 
nedan kap. 19-
97. Duby 1981, s 133; Ennen 1953, s 59ff, 84. 
Edith Ennen betraktade Birka som en av de 
vikingatida ”handelsemporier”, vilka föregick det 
egentliga stadsväsendets framväxt. Hon fann 
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Trots ”urbaniseringslakunen” 1350—1400 i den 
danska urbaniseringsprocessen ser Andrén (1985, 
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period i Danmark. Visserligen konstaterar han en 
”regional överensstämmelse mellan de områden 
där ödeläggelsen var minst och de områden där 
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ten att jämföra urbaniseringen med jordbrukspro
duktionen, och han noterar att ”motsättningen 
mellan den totala jordbruksproduktionens ned
gång och den fortsatta urbana expansionen” tyder 
på en mer marknadsinriktad produktion och ett 
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näringskällor.

DEL I - URBANISERINGENS KRONOLOGI

1. Sjöberg 1965. Geografen James Johnson följer 
på denna punkt Sjöberg i spåren. I likhet med 
Sjöberg är Johnson villig att dra en tydlig, om än 
inte lika utpräglad, gräns mellan den industriella 
och den för-industriella urbaniseringen. Åtmin
stone den påtagliga ”kontrasten i storlek”, menar 
han, är ”ett tungt vägande faktum som anger 
förekomsten av två distinkta teknologiska situa
tioner”. Johnson 1972, cit. s 9. I sin klassificering 
av sociala system i stamsamhällen, klassdelade 
samhällen och klassamhällen framstår även socio
logen Anthony Giddens som representant för de 
som vill se en klar demarkationslinje mellan kapi
talistiska stadssystem å ena sidan och traditionella 
stadssystem å den andra. Giddens 1984, s 143 f, 
183f.
2. de Vries 1984, s 12f.
3. Braudel 1979, s 27 ff. Om man så vill kan man 
se kapitlet ”Världsekonomin och tidens indel
ning” i Braudel 1986b, s 60—75, som en teoretisk 
fördjupning av de ursprungliga tankegångarna i

medelhavsstudien. Jag har redan i ett tidigare 
sammanhang betonat sambandet mellan Braudels 
tidsdimensioner och urbaniseringsförloppet som 
det framtonar i Sverige. Lilja 1990.
4. Ang. Braudels teorier och kritiken av honom se 
exempelvis Breisach 1983, s 373; Floto 1985, 
s 177 f.
5. Jmf Lilja 1990, s 206, 220.
6. Wallerstein 1980, s 3-
7. Braudel 1986, s 66 f.
8. En systematisk genomgång av detta forsk
ningsfält finns i Goldstein 1988.
9. Hohenberg/Lees 1985, s 113ff, cit s 115 f-
10. Hohenberg/Lees 1985, s 76—83, cit s 83-
11. Hohenberg/Lees 1985, s 344. Det empiriska 
fundamentet för konstruktionen är långperiodiska 
prisrörelser. Man hävdar uttryckligen att modellen 
konstruerats för att övervinna bristen på tillgäng
liga seriella data.
12. Carter 1981, s 130ff. En sak som är värd att 
notera i Carters modell är att han har en benä
genhet att se centralortsfunktionerna som sekun
dära i förhållande till specialfunktionerna. Han 
betonar också likheten med ett begreppspar, 
”morphogenesis” — ”morphostasis”, som introdu
cerats av E Lampard, och som på liknande sätt 
poängterar samspelet mellan förändrings- och 
stabiliseringsskeden i urbana systems historiska 
utveckling.
13. Carter 1981, s 133 ff, cit s 138. Carters ut
präglat teoretiska infallsvinkel har inte väckt stör
re uppmärksamhet i svensk stadshistorisk forsk
ning. Vidgar vi perspektivet något finner vi 
nedslag av Carters idévärld. I finsk stadshistoria 
har Sven-Erik Åström anknutit till Harold Carters 
teoribildning, när han indelat den finska urbani
seringsprocessen i två ”genetiska” faser. Den förs
ta, menar han, ägde rum under senmedeltiden 
ca 1400—1550. Främmande institutioner, som in
förts i landet utifrån, började stå i centralortsför- 
hållande till varandra. Detta skedde när Åbo växte 
upp till permanent handelscentrum och kyrkligt 
och statligt förvaltningscentrum. Den andra gene
tiska fasen tog sin början när städer ”för primärt 
industriella ändamål” började anläggas mot slutet 
av 1700-talet. Tammerfors (1797) var här det förs
ta exemplet. Skedet mellan den första och den andra 
genetiska fasen beskriver Åström som en transi- 
tionell period. Han är tveksam om den bör ses som 
ett specifikt centralortssystem, men menar att den 
kan uppfattas som en ”övergående ’merkantilis-



tisk’ fas ’, som bland annat utmärktes av stads- 
grundningsperioden på 1500- och 1600-talen. 
Den transitionella fasen i Finland kännetecknades 
av att övergången till ett nytt centralortssystem 
koncentrerades till norra och östra Finland. 
Åström betraktar i viss mån det finska centralorts- 
systemet som slutet. Det var avgränsat ”genom 
geografisk distans och geopolitisk gräns” från Bal
tikum och norra Ryssland. Det hindrade dock inte 
att det östfinska ”subsystemet” befann sig under 
stark influens utifrån. I östra Finland gick utveck
lingen i två etapper. Under den transitionella 
fasens första etapp dominerades det östfinska cen- 
tralortssystemet fortfarande av de svenska och bal
tiska systemen. Under den andra fasen började 
St Petersburgs väldiga dragningskraft göra sig 
gällande. Åström 1977, s 135ff. St Petersburgs 
roll i Finland har för övrigt blivit föremål för en 
inträngande studie av Max Engman, som bl. a 
kartlagt influenssfärer, migrationsmonster och det 
finska befolkningsinslagets roll i den ryska huvud
staden. St Petersburgs magnetiska dragningskraft 
nådde långt in i södra och västra Finland. Redan 
långt före den ryska erövringen av Finland 1809 
fanns en betydelsefull ekonomisk och social länk 
mellan Finland och det ryska kejsarriket. Se Eng
man 1983; för Petersburgs tillväxt se s 66 och 
95 ff, stadens influensfält i Finland behandlas på 
flera ställen.
14. Preliminära resultat med anknytning till 
detta och följande kapitel har tidigare bl.a. publi
cerats i Lilja 1990, samt på engelska i Lilja 1994 
och 1995a och c.
15. Utförligare om kvalitetsklassningen av primär
data i databasens kasuistik. Lilja 1996a, s 43 ff
16. Betr. de ”skånska” städerna se Lilja 1996a, 
appendix C.
17. Myrdal/Söderberg 1991, s 514 ff; Myrdal 1987, 
s 86 ff. Myrdal/Söderberg förutsätter att den ”kraf
tiga utvecklingen” i den svenska ekonomins ”se
kundära” och ”tertiära” sektorer på 1500-talet 
främst innebar en exploatering av utmarksresur- 
ser och en ”diversifiering” av ekonomin inom bon
desamhällets ramar.
18. Här inkluderas garnisonens folk.
19. Äldre vasatidens negativa extremvärde på 
—4,5 % för Torshälla är ett högst osäkert tal.
20. Men bilden är inte helt entydig. Ställer man 
den förra hälften av undersökningsperioden mot 
den senare visar det sig att 1700-talet hade en vis
serligen inte särskilt markerad men ändå starkare

tillväxt än 1600-talet. Mediantillväxten var den 
samma för båda seklerna (0,47%), men 1700- 
talets aritmetiska medelvärdet låg på 0,56% 
medan 1600-talets stannade vid 0,51%. Även 
spridningsbilden varierade, med något högre vär
den för 1700- än 1600-talet. (Övre kvartil 0,79% 
för båda seklen, nedre kvartil 0,14% för 1600- 
talet och 0,28% för 1700-talet, maxvärde 1,59% 
för 1600-talet och 1,99% för 1700-talet och 
minvärde —0,92 % för 1600-talet och —0,28 % för 
1700-talet.) Den här bilden av tillväxten står i 
kontrast till min tidigare analys av urbaniserings
processen som ett cykliskt förlopp med en upp- 
gångsfas på 1600-talet och en avmattningsfas på 
1700-talet. Förklaringen kan vara att tillväxt
mönstret har varierat inom stadssystemet. Städer
nas storlek är en faktor som kan ha spelat en roll. 
Om den utbredda stadstillväxten var mer koncen
trerad till de något större städerna på 1600-talet 
än på 1700-talet, skulle det ge den iakttagna 
effekten. Jag kommer att ta upp denna s.k. 
”stadstillväxt underifrån” längre fram. Se nedan 
bl.a. kap 7. Med 1600-talet avses perioden 1570- 
tal till 1690-tal och med 1700-talet perioden 
1690-tal till 1810-tal.
21. Erövringarna, Stockholm och nygrundning- 
arna behandlas bl.a. i kap 12.
22. Forssells undersökningar täcker inte Finland 
och de skånska landskapen.
23. Forssell kom fram till att den dåvarande svens
ka riksdelen hade ca 83-900 hushåll. En aktuell 
uppskattning av Lennart Andersson Palm (1993a, 
s 287) baserad på Forssell 1872 stannar vid 82347 
hushåll. Forssell beräknade rikets folkmängd till 
mellan ca 427.000 och 531.000 invånare. Hans 
beräkning av städernas storlek stannade vid 4.233 
hushåll. För att nå fram till en uppskattad folk
mängd multiplicerade han hushållstalen med 
koefficienten 5, alternativt 6 (i några fall 7). Med 
samma beräkningsgrund blir stadsfolkmängden 
ca 21—25.000 invånare, och stadsbefolkningens 
andel av totalbefolkningen, urbaniseringsgraden,
blir 4,9%.
24. Sigurd Sundquist menade således att koeffici
enten 10 personer per hushåll vore rimligare på 
Forssells underlag än de använda 5 à 6. Eli Heck- 
scher gjorde en skönsmässig revidering av Forssell 
och kom fram till en folkmängd på 750.000 invå
nare i den dåvarande svenska riksdelen, och accep
terade antagandet om en urbaniseringsgrad på ca 
5%. Heckscher 1935, s 32ff; Heckscher 1949,



s 86. Jmf även Sundquist 1938, s 54, 27411, 280, 
som anger Sveriges lolkmängd till 750—800.000 
lör år 1563· Genom att acceptera antagandet om 
en urbaniseringsgrad på ca 5 % hamnar Heckscher 
på en så hög siffra som 37.500 när det gäller 
stasdslolkmängden.
25. Behre/Larsson/Österberg 1985, s 8. Författar- 
na stannar där lör en lolkmängd omkring 1570 på
600.000 i egentliga Sverige och knappt 250.000 i 
Finland. Deras uppskattning innebar i lörhållande 
till Heckscher i praktiken ett visst närmande till 
Forssells ursprungliga beräkning. I en översikt till 
en tysk historisk handbok räknar Göran Dahlbäck 
med en lolkmängd på 750.000 i egentliga Sverige 
år 1571 och 225—250.000 i den finska riksdelen år 
1560. Dahlbäck 1986, s 392. Senast har Lars Mag
nusson återkommit till frågan. Magnusson 1996, 
s45f. Magnussons konstaterar, med utgångs
punkt i det aktuella forskningsläget att lolkmäng- 
den kan uppskattas till mellan 372.000 och
800.000 (avrundade jämna 1000-tal), men före- 
laller instämma i en skeptisk attityd till de lägsta 
uppskattningarna. Beträflande tidigare lorskning 
sägs Sundqvist (1938) ha gått längst med
800.000, Heckscher (1935) uppges inta en ”mera 
försiktig” hållning med 750.000 och Larsson (i 
Behre/Larsson/Österberg 1993 års uppl.) anges 
vara ”den mest konservative” med sina 600.000. 
De lägsta uppskattningarna ca 372.000 till
537.000 baserar Magnusson på Forssells hushålls- 
antal (Forssell 1872, kompletterade med Myrdal i 
Myrdal/Söderberg 1991) multiplicerade med data 
över medelhushållsstorlekar (MHS 4,5—6,5) pub
licerade av Palm 1993a, s 48—53, särsk diagram 4. 
Mitt intryck är att Magnusson föredrar Heckschers
750.000 eller möjligen Behre/Larsson/Österbergs
600.000.

26. Det finns i Forssells beräkningar en del 
metodproblem dolda, som gör det motiverat att 
diskutera problemet något utförligare. Den revi
dering av Forssell som den här undersökningen 
bygger på resulterade i 6.707 hushåll, vilket inne
bär en uppräkning av Forssells ursprungssiffra 
(4.233) med ca 2.500 hushåll, dvs över 50%. 
Databasens högre värde stärks av hushållsdata som 
publicerats av Birgitta Lager-Kromnow, vilka 
också ger en uppräkning av Forssell. Hennes data 
ger visserligen bara ett hushållsantal på 5.040, som 
ett representativt värde för perioden ca 1566— 
1585 (med vissa kompletteringar från 1590- 
talet), men skillnaden förklaras av olika uppskatt

ningar av Stockholms hushållstal (cliff, ca 900 
hushåll) samt viss skillnad i antal städer (Brätte, 
Gamla Löclöse, Trosa och Östhammar, diff. 266 
hushåll, saknas hos Lager-Kromnow) och vissa 
avvikelser för övriga städer (16 städer, diff. 529 
hushåll). Lager-Kromnow 1986, s88f. Beräk
ningen baserar sig på de av Lager-Kromnow för 
enskilda städer angivna högsta värdena i tabell 1. 
Med koefficienten 5 personer per hushåll använd 
på min revidering av hushållsanatlaet ca 1570 får 
vi ett urbant befolkningstal på ca 33.500. Utnytt
jar man i stället den av Forssell använda högre 
koefficienten, 6 personer per hushåll, hamnar 
stadsfolkmängden på 40.200. Det är emellertid en 
osannolikt hög koefficient. Redan 5 personer per 
hushåll är en hög siffra mot bakgrund av vad som 
är känt rörande städernas medelhushållsstorlek på 
1700-talet. Vid 1700-talets mitt var den genom
snittliga hushållsstorleken i rikets städer något 
under 4 personer per hushåll. En sådan låg koeffi
cient ger ett värde på 26.800 Mycket talar dock 
för att koefficienten 4 blir för låg om den används 
på äldre vasatidens bräckliga empiriska underlag. 
Det finns goda skäl att ta kritiken rörande källor
nas underredovisning på allvar. I databasen har jag 
därför stannat för något högre koefficienter över 
antalet personer per hushåll (ca 4,2), och en anta
gen stadsfolkmängd i det dåvarande egentliga 
Sverige på ca 28.000 invånare. Siffrans osäkerhet 
behöver knappast ytterligare understrykas. Forssell 
har utnyttjat samma koefficient för medelhushålls
storleken såväl på landsbygd som städer, vilket 
sannolikt ger en något för hög siffra på städerna. 
Gjorda iakttagelser från senare perioder tyder på 
att städerna generellt sett hade en något lägre 
medelhushållsstorlek än landsbygden. Inslaget av 
enpersonhushåll var större i städer, samtidigt som 
barn, tjänstefolk och inneboende släktingar var 
färre. (Mårtensson 1989, s 66 f.) Gällde detta även 
för äldre vasatidens Sverige innebär det att den på 
Forssells data beräknade urbaniseringsgraden blir 
något för hög. Samtidigt kan Forssells beräkning 
av antalet stadshushåll vara tilltagen i underkant, 
vilket i så fall skulle verka i motsatt riktning.
27. Enligt databasen uppgick hushållsantalet i de 
finska städerna på 1570-talet till nära 1.300 hus
håll.
28. Lindegren 1993, s 12 och 180. Sundquist räk
nade med en befolkning i egentliga Sverige på ca
900.000. För Finland angav han mycket vidare 
marginaler, 200—300.000. (Sundquist 1938, s 263,



279.) Sundquists framräkning av ”sannolikt mini
mum” på folkmängden i den svenska riksdelen 
gav resultatet 813-000 invånare. Av olika skäl var 
han inte själv nöjd med denna siffra, som han 
ansåg för låg, utan höjde den till ett ”ungefärligt 
maximum” som låg nära 850.000 invånare. Efter 
ytterligare kritik mot källmaterial och beräknings
grunder menade han sig kunna höja siffran ytterli
gare till 900.000. Generellt sett bör Sundquists 
beräkningar vara tillförlitligare än Forssells. De 
grundar sig på ett rikhaltigare, enhetligare och 
fullständigare källmaterial. Sundquist har utnytt
jat den andra Älvsborgs lösen, men också hjone- 
lagslängder från åren omkring 1610 och det äldsta 
skiktet mantaislängder från 1628 och följande år. 
Detta är materialgrupper som är fullständigare än 
1500-talets disparata kamerala källor och avsevärt 
fylligare till innehållet. Men även detta material 
har sina brister; ett faktum som i hög grad präglat 
Sundquists arbete med det. Heckscher ställde sig 
således tveksam till Sundquists siffra 900.000 
invånare. Han menade att Sundquist tenderat att 
driva sina kompletteringar för underredovisning i 
materialet för långt. Heckscher föredrog för egen 
del siffran 850.000, dvs Sundquists beräkning av 
”ungefärligt maximum”, Men avvisade inte Sund
quists högre siffra som orimlig. Göran Dahlbäck 
godtar däremot Sundquists beräkning och nämner
900.000 som en trolig siffra för den svenska riks
delen omkring 1630. För den finska riksdelen 
kom Sundquist fram till ca 196.000 invånare som 
”bevisat minimum” och 315.000 invånare som 
”ungefärligt maximum”. Någon separat beräk
ning av stadsfolkmängden presenterades inte i den 
tryckta boken om Sveriges folkmängd, men av 
Sundquists bevarade arbetspapper på Krigsarkivet 
framgår att han bör ha räknat med en sammanlagd 
stadsfolkmängd på ca 49.000 personer, vilket 
skulle ge en urbaniseringsgrad i intervallet 5,4 till 
5,8 %. I den finska undersökningen uppskattar 
han stadsfolkmängden till nära 11.000. Urbanise
ringsgraden i Finland blir då 3,5 %. Mina resultat 
ligger betydligt lägre. Sundquists beräkningar av 
städernas befolkning baserar sig på i princip 
samma typ av schablonberäkning som använts av 
Forssell, men utifrån en annan basenhet. Han 
utgick från den hjonelagsbildande, manliga be
folkningen och beräknade var för sig övriga kate
gorier inom ett genomsnittshushåll (hustrur, änk
lingar, änkor, drängar, pigor, barn under 15 år). 
Utgår man i stället från hushållsantalet blir resul

tatet något annorlunda. Enligt databasen uppgick 
hushållsantalet till drygt 8.700 i den svenska riks
delen och ca 1.700 i den finska. Beräknat med ko
efficienterna 4 respektive 5 skulle de svenska 
stadsbefolkningen ligga mellan ca 35.000 och
44.000. I Finland blir resultatet 6.800 till 8.500. 
Både det svenska och det finska värdet hamnar 
således klart under Sundquists beräkningar. Sund
quist använde sig av koefficienter framräknade ur 
1700-talets befolkningsstatistik. Metoden inne
bar att samtliga grupper utom de hjonelagsbil
dande männen schablonberäknades. I praktiken 
blev Sundquists metod därmed densamma som 
Forssells, med den enda skillnaden att den förre 
använde gifta män som basgrupp i stället för hus
hållet. Sundquists metod ger en koefficient på 
5,7—5,9 personer per hjonelag. Jmf Lilja 1996a, 
appendix B.
29. Forssells och Sundquists båda stora undersök
ningar ger besked om grundläggande kvantitativa 
förhållanden i vasatidens Sverige. Ingen studie på 
motsvarande ambitionsnivå har senare utförts. I 
viss mening kan man säga att Forssell och Sund
quist fortfarande representerar det rådande forsk
ningsläget. Det är ingen bra situation. Kritiken 
mot Sundquist och Forssell vilar inte på förnyade 
studier. Den har i huvudsak haft intuitiva skatt
ningar som grund, och därmed nått rätt skiftande 
resultat. Kritiken träffar i synnerhet Forssells be
räkningar, vars resultat allmänt anses vara för låga. 
Kanske är det mer tveksamt om en revidering av 
Sundquist skulle ge ett så annorlunda resultat att 
arbetsinsatsen betalar sig. I moderna framställ
ningar kan man emellertid iaktta ett visst, om än 
inte fullständigt, närmande, till Forssell. Framför 
allt är man benägen att räkna med en mycket kraf
tig folkökning i egentliga Sverige under äldre 
vasatid.
30. Larsson 1972, s 140, 145; Brunius 1980, 
s lOOff; Myrdal 1987, s 86 ff. I absoluta tal växte 
antalet brukningsenheter i Larssons beräkning 
från 5.690 år 1571 till 6.935 år 1599- Antalet 
jordeboksgårdar ökade från 4.882 år 1571 till 
5-379 omkring 1599- Till bilden hör att jorde- 
boksgårdarnas ökning oftast inte på ett rättvisan
de sätt speglar hemmansklyvningen. Därav Lars
sons utnyttjande av ”brukningsenheter” i stället 
för jordeboksgårdar. Den faktiska ökningen av 
antalet gårdar var större än de redovisade talen 
över antalet jordeboksgårdar. Hur mycket högre 
är dock svårt att fastställa med säkerhet.



31. De övriga områdena är schablonuppskatt
ningar. Men 0,8—0,9% lör Finland och en lägre 
siffra, 0,3—0,5 % lör de skånska landskapen stri
der inte, så vitt jag kan bedöma, mot det etable
rade kunskapsläget.
32. Lennart Andersson Palm arbetar lör närvaran
de med en större studie av svensk befolkningsut
veckling under tidigmodern tid. När denna 
publicerats bör vi vara bättre inlormerade om de 
långsiktiga trenderna i svensk befolkningsut
veckling.
33. Fritzell 1983, s 290.
34. Turpeinen 1977, s 116.
35. Ett par lörsök har dock gjorts att på indirekt 
väg uppskatta det egentliga Sveriges tolkmängd 
från omkring sekelskiftet 1700 och fram till den 
offentliga statistikens uppkomst. Eli Fleckscher 
har således rekonstruerat den svenska belolk- 
ningsutvecklingen Irån 1720. (Heckscher 1936b) 
En annan typ av beräkning har gjorts av Lars 
Widen. (Widéen 1976) De båda rekonstruktio
nerna divergerar något, men ger en hygglig upp
fattning om befolkningsstorleken under 1700- 
talets första del. Brist på data gör att Finland inte 
kan redovisas före omkring 1730.1 finsk litteratur 
intar det tidiga 1700-talets akuta svårigheter en 
mycket framträdande roll. Hungersnödsperioder 
med allvarliga befolkningsförluster på 1690-talet 
följdes under 1710-talet av den sista stora pesten 
och den ryska ockupationen. Det är sannolikt att 
Finland drabbades hårdare än Sverige.
36. Lindegren 1992. Ett tack till Lindegren för 
dennes tillstånd att här använda siffermaterialet. 
Lindegrens resultat presenteras dels som en tabel
larisk presentation baserad på litteratur (s 10—21), 
dels som ett sammanfattande diagram (s 180) utan 
angivna källor. Jag tolkar diagrammet som en 
sammanställning (med inslag av interpolation) 
baserad på den tidigare tabellpresentationen. Det 
framgår inte klart vilka grunderna är för bedöm
ningen, men den tycks basera sig på indirekta 
beräkningar, litteratur och muntliga uppgifter 
från historiska specialister inom socialhistoria. 
Enligt muntlig uppgift har Lindegren även gjort 
en modellberäkning av folkmängdsutvecklingen. 
Jag har tyvärr inte haft möjlighet att ta del av 
denna.
37. På grund av forskningsläget har vi i realiteten 
små möjligheter att idag fastställa mer exakt när 
den avgörande förändringen inträffade. En rimlig 
hypotes pekar dock mot den expansiva tillväxtfa

sen under 1600-talets förra del. En om än svag 
utgångspunkt för att pröva den hypotesen har vi i 
mantalssiffror för vissa län som publicerats av Eli 
Heckscher. (Heckscher 1933) Heckscher har i 
tabellform presenterat mantalet under 1600- och 
1700-talen för sju län i den svenska riksdelen. Det 
behöver inte särskilt understrykas att mantalssiff
ror för 7 län inte kan tas som intäkt för utveck
lingen i stort. De är inte representativa för hela 
riket. En faktor som stör representativiteten är 
givetvis att Stockholm inte finns med i redovis
ningen. I förhållande till riket innebär detta att 
urbaniseringsgraden blir för låg. En annan stör
ningsfaktor är den geografiska tyngdpunkten. 
Heckschers tabell har en överrepresentation av 
förhållandevis centralt belägna län. Med undantag 
för Värmlands län, delar av Kopparbergs och Jön
köpings län innefattar de sju länen gamla och tät
befolkade kulturbygder. Perifera områden som 
Norrland, Österbotten och Finlands inland skulle 
ha dragit ned urbaniseringsgraden märkbart. Vis
serligen tenderar dessa båda felkällor att motverka 
varandra, men vi kan inte utgå från att de elimine
rar varandras fel. En tredje störningsfaktor är man
talets allmänna brister som befolkningskälla, ett 
problem som var en av poängerna med Heckschers 
artikel. Möjligen mildras dock effekten av den 
svagheten genom att källornas brister sannolikt 
fördelar sig någorlunda lika över landsbygd och 
stad. Om dessa reservationer hålls i minnet kan en 
jämförelse trots allt vara intressant som en indika
tion på utvecklingen under 1600-talets senare del. 
Sammanställda med stadsmantalet inom samma 7 
län visar detta material en urbaniseringsgrad på 
drygt 9% under 1650-talet. Senare delen av år
hundradet och 1700-talets förra del innebar en 
successiv avtrappning av nivån via ca 8 % på 
1690-talet till ca 7 % på 1730-talet. Mantalsupp- 
gifterna för de 7 länen tyder således på en succes
siv deurbanisering efter 1600-talets mitt. Under 
senare delen av 1700-talet utgör samma 7 län 
sammantaget 1/3 av folkmängden i egentliga 
Sverige och deras urbaniseringsgrad ligger något 
under den svenska riksdelens. Under hela senare 
delen av 1700-talet hade de 7 länen en urbanise
ringsgrad på ca 6% och då hade trenden av allt 
att döma vänt i en mer positiv riktning. (HS1, 
s 79 samt Fritzell 1983.) Urbaniseringsgraden var 
ca 1750 6,0%, på 1770-talet 6,1 % och år 1800 
6,3%. Går vi till perioden före 1650 framträder 
en urbaniseringsgrad för de 7 länen på omkring



5%. (Forssell 1872 5,1 %; Sundquist 1938 4,5). 
Trots att skillnader i beräkningsgrunder och sif
fermaterialets svagheter gör alla slutsatser osäkra, 
kan dessa data ändå anses stödja hypotesen om ett 
avgörande urbaniseringsskede under stormakts
tidens första del och en långvarig stagnation där
efter. Det ska till mycket stora förskjutningar i 
statistiken för att ökningen fram till 1650-talet 
ska utplånas.
38. Kap 16 nedan.
39. Lilja 1996a.
40. Jmf Lilja 1995b och 1996b.
41. Kraft 1980, s 205 f.
42. Heckscher 1923.
43. Lilja 1995a.
44. I följande avsnitt motsvaras begreppet 
”medeltidsstäder” genomgående av medeltidsstä
derna utom Stockholm.
45. Den här typen av standard tabell kommer att 
användas även i fortsättningen. Deltabellerna a—c 
avser att ge en fyllig bild av städernas antal, folk
mängd, genomsnittliga storlek och tillväxt. Här 
som tidigare har jag antytt statistikens bärkraft 
med olika stiltyper (kursiv). Generellt blir data
kvalitén hygglig från 1600-talets mitt. Före den 
tidpunkten måste man dessvärre räkna med mer 
hypotetiska resultat. I den fristående databasen 
(Lilja 1996a) används tre kvalitetskiasser. Här har 
jag nöjt mig med att låta kursiv gälla för de båda 
sämre kvalitetsklasserna (B och C).
46. Det övre kvartilvärdet ger i stora drag samma 
kronologiska förlopp, med en ”normal” nivå på 
1600-talet runt 1,0 och en tydlig nedgång mellan 
1690- och 1730-talen. Det nedre kvartilvärdet 
uppvisar ett annat mönster. Här kan man snarast 
tala om ett fluktuerande värde kring, eller strax 
under 0 %, vilket innebär att ca V4 av medeltids
städerna normalt inte hade någon tillväxt eller 
gick tillbaka. Under den ”urbana krisens” decen
nier vid 1700-talets början sjunker den nedre 
kvartilen till negativ tillväxt, men tillbakagången 
är inte så anmärkningsvärd. Det var framför allt de 
höga tillväxttalen som försvann. Den enda tydliga 
avvikelsen från det allmänna mönstret är frihetsti
dens påtagliga ökning av den nedre kvartilen.
47. Vad som annars frapperar med kvartilerna 
under den tidigmoderna periodens slutskede är en 
tendens till utjämning av tillväxtens fördelning 
under 1700-talets sista decennier och 1800-talets 
början. Den klart minskade skillnaden mellan de 
övre och nedre kvartilerna (kvartilavståndet) kan

antyda en mer balanserad tillväxt under detta skede 
än tidigare. Samtidigt måste dock svagheterna i 
de äldre mätpunkternas datakvalité poängteras.
48. I tabellen har jag lagt in två index för att ge 
en uppfattning om den här stadsgruppens utveck
ling i förhållande till en referensgrupp av städer. 
Indexvärdena I(mv) och I(mdn) visar de tidigme
deltida städernas storleksgenomsnitt (aritmetiska 
medelvärdet och medianen) i förhållande till mot
svarande värden för medeltidsstäderna. Valet av 
referensgrupp är givetvis avgörande för hur man 
uppfattar storleksnivåer och utvecklingen hos un
dergrupper av städer. Jag kommer i fortsättningen 
att använda mig av dessa båda index för jämförel
ser med stadssystemet, och vill därför redan här ta 
upp valet av referensgrupp till diskussion. Jag har 
således valt medeltidsstäderna (utom Stockholm) 
som genomgående referensgrupp, och detta av två 
skäl. Själva syftet med jämförelser av det här slaget 
är att ställa en underkategori av städer i relation 
till en ”normalgrupp” av städer. Poängen med 
jämförelsen är ju att söka efter avvikelser från det 
typiska under underökningsperioden. Vid första 
påseende kanske den uppenbara ”normalgrup
pen” borde vara alla städer inom det undersökta 
området, dvs samtliga städer i databasen. Men det 
finns allvarliga svagheter med en sådan referens
grupp i det här sammanhanget. Dels ändrades 
antalet städer kraftigt, vilket fick till konsekvens 
att stadssystemet matades på underifrån med små, 
nygrundade städer, som tenderar att dra ned stads- 
systemets genomsnittliga storleksnivå, samtidigt 
som de ofta under ett initialskede hade onormalt 
hög tillväxt, som var framstimulerad av kronan 
genom diverse pålagebefrielser och andra förmå
ner. Dels kom Stockholm att under 1600-talet bli 
så dominant att denna enda stads ”tyngd” kraftigt 
förskjuter det aritmetiska medelvärdet uppåt. Det 
behövs således en referensgrupp som är någorlun
da stabil över tiden vad avser antalet städer och så 
fördelad att ingen enskild stad allt för mycket kan 
påverka genomsnittsvärdena. Medeltidsstäderna, 
utom Stockholm, fyller hjälpligt dessa krav. I 
fortsättningen kommer därför medeltidsstäderna 
genomgående att användas som referensgrupp, 
vid tillfallen då jag vill göra jämförelser med olika 
underkategorier av städer. Samma mätmetod an
vänds i kap. 16 nedan.
49. Nilsson 1992b, s 35
50. Heckscher 1923; Ericsson 1977; Norborg 
1963b.



51. Avesta, Filipstad, Brahea, Nyslott, Villman- 
strand.
52. Karlshamn 1664, Strömstad 1672, Karlskro
na 1680.
53. Lovisa 1745, Tammerfors 1779, Kuopio 
1782, Heinola 1785, Kasko 1785.
54. Begränsar vi oss till vad som då var riket re
duceras antalet medeltidsstäder till ett fyrtiofem- 
tal.
55. Inom riksgränsen stannade antalet vid knappt 
35 nya städer.
56. Myrdal/Söderberg 1991, s 514 ff.
57. Sandström 1996 diskuterar ingående den 
generella problematiken kring kronans ekono
miska ambitioner och marknadsanpassningar.
58. Andra exempel är Trelleborg som redan under 
den danska tiden lades ned till förmån för Malmö, 
samt Åhus och Vä som fick lämna rum för ny- 
grundningen Kristianstad. Att denna typ av urba
na omfördelningar var vanliga i undersöknings
områdets södra del har naturligtvis ett direkt 
samband med regionens strategiska betydelse. 
Kampen mellan Sverige och Danmark innebar 
växlande maktförhållanden. Nedläggningar av 
små städer till förmån för större eller bättre lokali
serade städer ingick i både den danska och den 
svenska kronans konsolideringspolitik i området. 
Jmf nedan kap 12.
59. Totalt rörde det sig i det här området om fem 
nedlagda nygrundningar. I Bergslagen prövades 
också flera stadsgrundningsprojekt som aldrig 
slutfördes.
60. Nyslott 1639—83, Villmanstrand 1649—83, 
Brahea 1652-88, Avesta 1641-86, Filipstad, 
1611-95.
61. På 1610-talet låg således tjugofem procent av 
nygrundningarna under 270 invånare och tjugo
fem procent över 410. På 1650-talet hade skillna
den ökat till 310 respektive 650 invånare.
62. Lilja 1996a kasuistik.
63- Tabellens värden över den nedre kvartilen 
avviker delvis från den generella bilden. Ny- 
grundningarnas nedre kvartil ligger oftast klart 
närmare medeltidsstädernas nivå än de andra 
genomsnitts- och spridningsvärdena. Den största 
avvikelsen gäller 1610-talet då den nedre kvarti
len ligger ca 20 % under medeltidsstädernas. Där
efter avtar differensen fram till 1770-talet då båda 
grupperna har samma nedre kvartil. Under 1700- 
talets senare del ökar åter differensen, men inte 
mer än till obetydliga 2 %. Det är troligt att dessa

lägre skillnader kan förklaras av det faktum att det 
här rör sig om mycket små stadsbildningar. Samt
liga städer i denna kategori ligger nära vad som 
kan kallas ”den urbana tröskelnivån”. Det fanns 
uppenbarligen en nedre gräns för hur små orter 
som beviljades stadsprivilegier. Även de minsta 
tidigmoderna städerna hamnade som grupp aldrig 
långt under medeltidsstädernas mikrostäder. Fak
tum är att bland 1600-talets allra minsta städer 
var flertalet av senmedeltida ursprung. På 1650- 
talet fanns endast en nygrundning bland de tolv 
minsta städerna. Av de elva medeltidsstäderna i 
denna grupp hade tio grundats efter 1350.
64. Ranta 1987; Hillbom 1979; Ericsson 1977, 
s 124ff. Då detta hände i en mer betydande skala, 
som exempelvis i örlogsstaden Karlskrona från 
1600-talet slut eller i garnisonsstaden Helsing
fors vid 1700-talets mitt, medförde det å andra 
sidan en spektakulär stadstillväxt, som gick långt 
utöver vad omkringliggande regioner naturligt 
kunde bära.
65. Sandström 1996; Gadd 1991.
66. Det hör till bilden att etablering och initial 
stadstillväxt inte var något sjävklart bara därför 
att centralmakten krävde det. Det misslyckade 
försöket, att redan på 1580-talet, grunda staden 
Umeå är ett exempel på kronopolitikens vanmakt 
när omständigheterna stretade emot. Umeå blev 
inte, i en första omgång, den ekonomiska fokuse
ringspunkt och blomstrande stadsbildning man 
hoppats på. En försiktig inflyttning under de förs
ta åren ebbade snart ut, och staden tynade av. Först 
efter ett nytt försök 1622 fick staden ordentligt 
fotfäste. Länge förblev den en mycket liten stad. 
På 1770-talet var invånarantalet i storleksord
ningen 800 invånare. Det är ett faktum att många 
av de unga städerna till en början hade svårighe
ter att locka till sig folk bland omgivningens 
landsköpmän och lanthantverkare. Det var inte 
ovanligt att de nya s.k. ”borgarna” i praktiken 
kombinerade jordbruk på den gamla gården med 
köpenskap i staden. Man förblev ofta dubbelboen- 
de under flera decennier, och inte sällan övergav 
man helt sonika staden efter de inledande ”fri
hetsåren”.
67. Heckscher 1923-
68. Lilja 1996a, kasuistiken
69. Nilsson 1989b.
70. Se exempelvis vissa av uppsatserna (Åkerman, 
Lundmark, Hermansson) i antologin Älvdal i norr 
(Lundholm/Åkerman 1990).



71. Följande avsnitt är en kraftigt nedbantad ver
sion av Lilja 1995b och 1996b, där även de tämli
gen svårhanterliga metod- och beräkningsproble- 
men diskuteras utförligt. Ordalydelsen i avsnittet 
är i stor utsträckning densamma som i de publi
cerade HT-artiklarna.
72. För referenser hänvisas till ovannämnda HT- 
artiklar.
73. Sandberg 1991, s 16, 384ff.
74. Preinitz 1985, s 31, 41, cit s 50.
75. Braudel 1982, s 58 ff; Se också Hobsbawm 
m.fl. i krisdebatten (Rystad 1977); Jmf Behre/ 
Larsson/Österberg
76. Lilja 1995b, s 322 ffoch 1996b.
77. Söderberg/Jonsson/Persson 1991. Särskilt kap 
9, där Stagnationsproblematiken får en samlad 
behandling.

DEL II - URBANISERINGENS GEOGRAFI

1. En exemplifiering finns hos Björk 1983, s 54. 
Exemplet gäller Ingvar Anderssons version av Got
lands tidigmedeltida uppsving, men det torde 
kunna tillämpas även på städers tillväxt.
2. Detta har exempelvis angivits som orsak till 
stagnationen på 1600-talet av den mäktiga stapel
staden Söderköping. Samma motiv låg bakom 
uppkomsten av Öregrund på 1490-talet, och 
flyttningen dit av en stor del av Östhammars bor
gare. Broberg/Hasselmo 1978 (MS 5), s 8; Söder
berg 1985 (MS 63), s 10.
3. Bergsstäderna Falun och Sala är goda men inte 
ensamma exempel i den svenska urbaniseringens 
historia.
4. Carter 1981, s 59-76.
5. Johnson 1972, s 97. Johnsons analys gäller 
lokalisering av större städer. Obs! De understruk
na/kursiverade begreppen är mina egna.
6. Johnson pekar även ut ett antal andra orsaker 
bakom sammangyttring av städer. Han nämner 
bland annat rekreationsorter och storstadsregio
ner med satellitstäder. Båda dessa typfall hör som 
regel till ett senare utvecklingsskede än det som 
behandlas i det här sammanhanget.
7. Johnson 1972, cit s 97, 101.
8. Centralortsteorin kan ifrågasättas om den 
används på ett dogmatiskt sätt, men den har fort
farande en sådan ställning inom stadsgeografin att 
den försvarar sin plats även i det här samman

hanget. Jag kommer dock inte att ge en utförlig 
beskrivning av teorin. Den har en ambitionsnivå 
och strävan till formalisering av analysen som går 
utöver ambitionsnivån för den här undersökning
en. Det tidigmoderna svenska stadssystemet var 
för outvecklat för att på ett givande sätt konfron
teras med Christallers studie av sydtyska central
orter på 1900-talet. Jag följer i huvudsak den sam
manfattande presentation som har lämnats av 
Harold Carter, då jag upplever den som tillräcklig 
för mina syften. Jag kommer också att göra mm 
framställning anpassad till de problem som tas 
upp i de följande avsnitten.
9. Christaller 1966. Christallers studie är struktu
rerad i en teoretisk och två empiriska delar. Varian
ter på Christallers teman har senare spelat stor roll 
inom den geografiska forskningsdiskussionen på 
området. Bland andra har August Lösch inte långt 
efter Christaller kommit fram med teoretiska 
modeller som är besläktade med Christallers syn
sätt. Lösch ger ett större utrymme åt individuella 
variationer i räckvidden av städernas centrala 
funktioner.
10. I orig. ”threshold population” och ”range”.
11. Carter 1981, s 61.
12. Christaller 1966, s 58—80; Carter 1981, s 62—
64. I de publicerade figurerna är endast de fem 
lägsta nivåerna representerade. Symbolerna står för 
följande orts-/regiontyper: G = Gaustadt/-region, 
B = Bezirkstadt/-region, K = Kreisstadt/-region, 
A = Amtsort/-region, M = Marktort/-region.
13. Lilja 1990.
14. Carter 1981, s 73-74.
15. Se exempelvis Lilja 1997b, s 155.
16. Hohenberg/Lees 1985, s 125—134, cit s 130; 
min övers.
17. de Vries 1984, s 248 f, cit s 248.
18. Nilsson 1984, s 62 ff; Nilsson 1989a, s 22 ff. 
Teorin utvecklades av amerikanska forskare som 
ett led i försöken att förklara det moderna fenomen 
som i USA kallats ”flykten till solbältet”. Man har 
där ställt sig undrande inför, och försökt förklara, 
den jämförelsevis starka stadstillväxten i södra 
delen av landet, det s.k. solbältet.
19- Carter 1981, s 136 fT.
20. Se för enskilda städer exempelvis Corin 1978, 
s 154 ff, 177ff; Swedlund 1946, s 50; Söderberg 
1946, s 156 f; Karlström 1974, s 31 f, som även 
framhåller andra faktorer bakom Gävles stagna
tion på 1600-talet; Olofsson 1968, s 254 ff, 265 f, 
som dock betonar hertigdömets roll för stadens



fortsatta ekonomiska utveckling under 1600- 
talets förra del. Allmänt se Heckscher 1923; Nor
borg 1963b; Sandström 1990, s 53 ff, 386 ff, som 
med utgångspunkt i Wallersteins modell över den 
’’europeiska världsekonomin” menar att Stock
holm på 1600-talet avancerade inom ramen för 
det internationella ekonomiska systemet och att 
detta avancemang skedde på bekostnad av stadens 
omland. ”(D)et var frågan om både en periftsering 
och ett uppåtstigande mot kärnområdenas krets.” 
(cits 387)
21. Lilja 1996a, s 43 ff.
22. Effekterna av förändringarna i systemets geo
grafiska omfattning på 1600-talet har ritats in i 
de första diagrammen som särskilda kurvor. I kur
vorna efter 1690-talet har jag avstått från en sär
skild markering av de erövrade områdenas effekt 
på fördelningen. Vid det laget måste de tidigare 
danska städerna anses vara en del av ett svenskt 
centralortssystem.
23. Carter 1981,s70ff.
24. Carter 1983, s 97 ff. Ordet ”monocentrism” 
används ej av Carter, men torde vara synonymt 
med Carters begrepp ”primacy”. Jmf Riis 1981.
25. Andra orsaker till konvexitet kan vara att en 
dominerande stad i ett monocentriskt system har 
uteslutits ur analysen eller att två eller fler system 
har blandats samman. I dessa fall rör det sig givet
vis inte om steg i en utvecklingssekvens.
26. Lepetit 1990, s 75 ff. Lepetit förespråkar ma
tematisk framför grafisk analys av rang/storlek
fördelningar. Givetvis kan en siffra över kurvans 
lutning vara användbar, vilket konstaterats inom 
urbangeografisk forskning. Jag är dock tveksam 
inför vad beräkningar av eventuella avvikelser från 
rang/storlek-regeln skulle kunna ge utöver ytter
ligare svårtolkade sifferserier. Vill man etablera 
internationella standardmått är detta en lång väg 
att vandra.
27. Hohenberg/Lees 1985, s 345ff, cit s 349.
28. de Vries 1984, s 85 ff, särsk s 88 f; jmf Smith 
1990, s 29.
29. Smith 1990, s 24.
30. Smith 1990, s 27 f.
31. Smith 1990, s 29f.
32. Smith I99O, s 30ff.
33- Smith har genom egna iakttagelser utifrån 
Latinamerikanska förhållanden konstaterat att 
infrastrukturella primatförhållanden kan existera 
i urbana system som inte kännetecknas av primat- 
stadsî'ôrhållanden. Detta hänger samman med att

förkapitalistiska eller s.k. ”transitionella”, kolo
niala system är uppbyggda kring ett nära samspel 
mellan ekonomisk och politisk makt, där arbets
kraftens rörlighet är begränsad och den byråkrati 
som krävs för att organisera ekonomin är förhål
landevis fåtalig. Administrativa centra kommer att 
kraftigt dominera på bekostnad av kommersiella 
centra utan att detta leder till utpräglade primat- 
stadsförhållanden. Ekonomisk framgång förutsät
ter nära kontakt med den politiska makten, vilket 
får som konsekvens att även kommersiella tjänster 
blir överkoncentrerade till administrativa centra. 
Hela systemet blir präglat av rörlighet i varu- 
sektorn kombinerad med en orörlig arbetsmark
nad. Fria flyttningsrörelser blir hämmade och 
utvecklingen ojämn. Ett sådant system kan före
falla ”omoget” om man enbart betraktar städernas 
storlek, samtidigt som det är hierarkiskt, eller kän
netecknat av ett primatförhållande, vad fördelning
en av kommersiella och administrativa strukturer 
beträffar. I de förkapitalistiska och transitionella 
system där primatstadsförhållanden uppträder har 
denna utveckling gått vidare och skapat en över
dimensionerad tillväxt i administrativa centra. I 
moderna förkapitalistiska ekonomier förstärks 
denna tendens av att vissa begränsade sektorer 
kan vara kapitalistiskt utvecklade, och dra till sig 
överskottet från den rurala arbetsmarknaden.
34. Smith 1990, s 33 ff.
35. Smith I99O, s 41 f.
36. de Vries 1984 (s 22, 54 f) kommenterar denna 
tröskelnivå och menar att tätorter på 2—3.000 
invånare kan betraktas som urbana. Det urbana 
tröskelvärdet i Nederländerna 1849 låg enligt de 
Vries på ca 3.000 invånare. År 1970 hade nivån 
höjts till 25.000.
37. Talande exempel återfinns i Finlands inland 
och Nordnorge. Beträffande Finland se Ranta 
1987, s 43 ff och för Norge se Sogner 1977, s 50 f.
38. Carter 1981, s 71 ff.
39- Carter 1981, s 71. Kursiv i originalet.
40. I detta och följande kapitel hänvisas frekvent 
till sociala, ekonomiska och politiska processer 
och händelser. Större delen av dessa referenser gäl
ler allmänt kända historiska förhållanden och för
anleder därför inga särskilda nothänvisningar.
41. Liknande uppfattning hos Sandberg/Sand
ström I99I, ibid.
42. Nya Lödöses ställning som viktig andrarangs- 
stad var resultatet av en stark utveckling från sta
dens grundläggning 1473· Expansionen ska sät



tas i samband med stadens kontinuitet bakåt, som 
arvtagare till den äldre knutpunkten för Västsve- 
riges fjärrhandel, Gamla Lödöse. Men den kan 
också förklaras av en växande både ekonomisk och 
militärstrategisk betydelse för Göta älvs myn- 
ningsområde. Andersson 1977, s 132; Forssell 
1869/73, s 87f; Linge 1969, s 38ff, 54 ff; Ham
marström 1956, s 435, 443 ff. Gävle var en sen
medeltida stadsgrundning med starkt expansiv 
utveckling (gr 1446). Gävles roll som stapelstad 
för ett omland som sträckte sig ända in i bergs- 
lagsområdet gjorde staden till en besvärande kon
kurrent till Stockholm. Stockholms borgare gjor
de flera försök att kontrollera eller stoppa Gävles 
utrikeshandel, utan att detta ledde till avgörande 
framgångar. Under Gustav Vasas tid hade staden 
ryckt upp till en av rikets viktigaste stapelstäder. 
Forssell 1869/75, s87f; Friberg 1983, s 32ff; 
Swedlund 1946, s 41, 50; Sahlgren 1946, s 2Iff; 
Söderberg 1946, s 136. Vadstena byggdes från 
1400 upp omkring den unga Birgittinerordens 
huvudsäte i Norden. De stora jorddonationerna 
till ordens välstånd och utveckling, gjorde den 
anslutande staden till omsättningsplatsen för en 
omfattande, feodalt organiserad uppbörd. Anders
son 1977, s 139; Andersson 1985, s ll4f. Jmf 
Sidén 1998, s 35ff, 66ff, 94, som dock tonar ned 
”klostrets urbaniserande inverkan”.
43- Det gällde inte bara stadstäta överskottsområ- 
den för spannmålsproduktion som Östergötland, 
Mälardalen och Skåne. Även i mindre stadstäta 
områden var städerna centralt lokaliserade i för
hållande till de omgivande jordbruksbygderna. 
Växjö låg således i ett bördigt jordbrukslandskap 
i centrala Värend. Kalmars läge i centrum för den 
bördiga mörebygden, gav under gynnsamma år 
staden tillgång till ett spannmålsöverskott som 
kunde exporteras. Lilja 1983, s 59f; Myrdal/ 
Söderberg 1991, kap 3 och 4.
44. Kumlien 1953; Lundkvist I960, kap. II.
45. Lilja 1983, s 21 ff, 32ff, 76ff; Åström 1977, 
s 137; Ruuth 1906, s 126ff, 1501Ï, 158f. Vad 
Nya Lödöse beträffar stannade en stor del av de 
stolta befästningsplanerna på papperet. Nya Lö
döse, som då var omgiven av en otidsenlig vall 
och vallgrav, flyttades på 1540-talet av försvar- 
stekniska skäl från sin ursprungliga plats vid 
Säveåns mynning till en lokalitet i anslutning till 
Älvsborgs fästning. Den nya staden fick namn 
efter fästningen. De ambitiösa bebyggelse- och 
befästningsplanerna för staden torde dock aldrig

ha kommit till utförande, möjligen på grund av 
medelsbrist. Platsen visade sig under nordiska 
sjuårskriget mindre välvald och staden återflytta
des så småningom till sin ursprungliga lokalitet. 
Nya Lödöse fick nya privilegier 1587 efter diverse 
misslyckade försök att hitta en annan lokalisering 
(bl.a. en befäst stad vid Gullbergs äng). Lilienberg 
1928, s 57 ff, 68 ff, 72 ff, 75 ff.
46. I svagt integrerade system blir regionala sta
pelorter relativt oberoende av den övergripande 
strukturen. Deras absoluta storlek styrs i första 
hand av regionens ekonomiska och demografiska 
resurser, och ger därför upphov till ojämn urban
utveckling. Ett sådant mönster är mycket fram
trädande tidigt i den svenska urbana utveckling
en, och kan ses som m produkt av bristande urban 
integrering på riksnivå. Detta torde ha känneteck
nat det svenska stadssystemet åtminstone fram till 
den första urbaniseringsvågen på 1200- och 1300- 
talen.
47. Friberg 1983, s43ff; Lager-Kromnow 1992, 
sl39ff.
48. Ahnlund 1953, s 120 ff; Dahlbäck 1988, 
s 13 ff.
49. Utvecklingen under 1500-talet gick dessut
om mot en förstärkning av kronans roll i och 
inflytande över Stockholm. På 1580-talet kan 
skönjas effekterna av kronans växande betydelse. 
Klart över hälften av stadens hushåll var då mer 
eller mindre direkt knutna till kronan. Hammar
ström 1956, s85ff, 450 ff; Lager 1962, s46ff, 
I48ff.
50. Friberg 1983, kap. II, III, V och VI; Dahlbäck 
1988, s 72ff; Sandström 1990, s 19 ff
51. Hohenberg /Lees 1985, s 5, 5 9 ff. Jmf Sidén 
1998, s. 63 f.
52. I det väldiga götaländska produktionsområ
det bildade Kalmar och Nya Lödöse tillsammans 
med Söderköping, som viktiga ”grindstäder”, in- 
körsportar till respektive Småland, Östergötland 
och Västergötland. Redan i täljestadgan 1493 
omtalas dessa tre som de viktigaste uppsamlings
platserna och exportpunkterna för södra Sveriges 
agrara produktion. När kronan på 1500-talet 
organiserade kronohandeln fick samtliga en stra
tegisk roll som knutpunkter för den kommersiellt 
inriktade kronouppbörden. Hit förlädes bl.a. kro
nans varuhus, dvs depåer för försäljning av kro
nans naturauppbörd. Linge 1969, s30ff; Ham
marström 1956, s 399,431 ff, 441 ff, 456 ff; Odén 
1955, s 153 ff; Odén 1966, s 108ff, 238 ff, som



dock påpekar flyttningen på 1540-talet av Öster
götlands kronohandel Irån Söderköping till Norr
köping. Gävles ställning som regionalt centrum 
är tydlig trots att staden i princip låg inom Stock
holms influensområde. Annars torde stadens varu
omsättning och ekonomiska position främst ha 
varit betingad av närheten till bergslagsområdet 
och produktionen av järn och koppar. Lundkvist 
1962; Söderberg 1946, s 144, 147. Gävle hade en 
rätt omfattande utrikeshandel med ett, under 
1500-talets mitt, kortvarigt men viktigt inslag av 
direktexport av trävaror på Nederländerna. Uppen
barligen har Gävleborna lyckats hävda stadens 
ställning som stapelort trots Stockholms återkom
mande ingripanden. Moderna undersökningar har 
visat att landskapen i södra Norrland inte hade 
samma starka orientering mot Stockholm, som 
norra Norrland, Österbotten och den åländska 
skärgården. Jmf. Friberg, 1983, s 76 ff, 89ff; Sand
ström 1990, s219f.
53- Åbos roll som stapel för delar av Österbotten, 
Tavastland och Nyland går tillbaka till medeltiden.
54. Visby hade sina speciella anor som gammal 
hansestad och sin speciella lokalisering som 
”grindstad” och utförselhamn för Gotland. Staden 
hade i och med det danska rikets makttillväxt flyt
tats från en central position, som centrum för 
fjärrhandeln, till en perifer position inom ramen 
för ett feodalt organiserat kungadöme. Visbys avta
gande ekonomiska betydelse och dess utsatta läge 
som dansk utpost mot Sverige blev under vasa
tiden katastrofal för stadens utveckling. Mycket 
talar emellertid för att staden ännu på 1500-talet 
var betydande, om än inne i ett stagnationsskede. 
Visby var Gotlands viktigaste hamn och fotfästet 
för den danska centralforvaltningen. Båda dessa 
funktioner gav underlag för en fortsatt betydande 
befolkning. Storleksindikationerna för Visby är 
svaga men antyder en folkmängd i storleksord
ning under 2.000. År 1639 kan folkmängden 
uppskattas till ca 1.600. (Lilja 1996a, kasuisti- 
ken.)
55. Lund är en av Sveriges äldsta städer och kom 
redan tidigt att, som kyrklig centralort och ärke
biskopssäte, utvecklas till ett betydande regionalt 
centrum i Skåne. Först efter Malmös högmedelti
da expansion blev Lund reducerad till en tredje- 
rangsställning. Stadens storlek är svårbedömd. 
Mönstringslängderna tyder på en storleksordning 
något under 1.000 invånare 1558 och 1588 (180 
resp. 172 hushåll), men det är tveksamt hur stor

andel av kyrkans folk som ingick i mönstringen, 
vilken ju främst var en angelägenhet mellan kro
nan och stadens menighet. Uppsala och Vadstena 
kom under 1500-talet, vid sidan av de religiösa 
funktionerna, också att få stor betydelse för kro
nan, som förvaltningscentra och uppehållsorter 
för hovet.
56. Ferm 1986, s l69f; Sidén 1998, s9f, 35ff,
59. 66 ff, som dock tonar ned klostrets betydelse 
för Vadstenas senmedeltida befolkningsutveck
ling.; R. Blomqvist 1978, s 5, 27; Andrén 1985, 
s 52, 61 f, 77 f, 81. Kronans intresse för Uppsala 
och Vadstena framstår i stor utsträckning som en 
konsekvens av den omfördelning av makt och 
resurser som följde med reformationen och katoli
cismens krossande.
57. Se Kasuistik.
58. Lilja 1983, s 69; Lindberg 1933, s 139ff, 
333 ff.
59- Västerås viktiga roll förklaras främst av bergs- 
lagsområdets ekonomiska tyngd. Staden framträ
der under 1500-talet som regionens främsta tran
siteringsort för bergsnäringarnas handel. Då 
staden samtidigt var stiftsstad och blev stödje
punkt för den regionala centralforvaltningen ska
pades ett stabilt underlag för ett betydande stads
samhälle. Arboga hade en motsvarande ställning 
men med ett transitomland orienterat i mer väst
lig riktning. Kumlien 1971, s 468 ff, 477 fF; Corin 
1978, s 134 ff.
60. Jmf Degn 1986, s 530 (karta 2) och Jensen 
1983, s 135 ff, 140.
61. Storleksförändringarna i kartan har kollatio
nerats mot förändringar i städernas (endast svens
ka och finska städer) skatterang. Publicerade upp
gifter (Forssell 1875, s 87f och PRFSS IV, s 3290 
har utnyttjats. Härigenom har vissa belägg kun
nat stärkas men långt ifrån alla. Studien baserar 
sig på städernas skatterangposi tioner i förteck
ningar över 1572 års lånesilver och krigshjälpen 
1604. För att i viss mån eliminera effekten av 
skillnader i antalet städer har jämförelsen mellan 
de båda skatterna baserats på ett enkelt rangindex. 
Tydligast stöd för stark expansion ges åt städerna 
Norrköping, Nyköping, Linköping och Eksjö. 
Samstämmiga men inte lika entydiga uppgifter 
som talar för en relativt stark tillväxt/positionsför- 
bättring ges också för städerna Jönköping, Söder
köping, Örebro och Gävle. Starkt stöd för en stark 
till genomsnittlig tillväxt ges för städerna Hedemora 
och Björneborg. Svagare stöd för en stark till ge



nomsnittlig tillväxr ges åt städerna Skövde, Växjö 
och Bogesund. Starkt stöd för svag till genomsnittlig 
tillväxt ges för Sigtuna, Kalmar och Uppsala. 
Starkt stöd för svag tillväxt ges för Skara. Svagare 
stöd för svag tillväxt ges för städerna Lidköping 
och Falköping. Klart motstridiga uppgifter ges för 
städerna Torshälla, Skänninge, Vadstena, Köping, 
Västervik, Västerås, Arboga, Enköping och Öre- 
grund. Svagare motstridighet framträder i uppif- 
ter om städerna Strängnäs och H jo. Övriga städer 
(Helsingfors, Ekenäs, Nådendal och Östhammar) 
saknas i någon eller båda av de här utnyttjade 
skatteförteckningarna. I stora drag kan man säga 
att skatterangsförändringarna bekräftar iakttagel
serna utifrån antal redovisade hushåll (kasuisti- 
ken). Den jämförelsevis starka tillväxten i Göta
lands inland och Östergötland far stöd, liksom den 
jämförelsevis svagare tillväxten i Västergötland 
och flera finska kuststäder. Motstridigheter i upp
gifterna är mest markanta för mälardalens städer, 
men dessa kan vara en återspegling av olikheter i 
olika regioners/städers forhandlingsposition gent
emot kronan. De kan också bero på olikheter i stä
dernas befolkningssammansättning. Det var i hu
vudsak den borgerliga befolkningsandelen som 
beskattades. Motstridiga uppgifter behöver därför 
inte uppfattas som en falsifiering av uppgifterna 
om förändringar i hushållsantal.
62. Om de interpolerade uppgifterna får anses 
rimliga, innebär det att den urbana tillväxten i 
undersökningsområdet totalt sett var något lägre 
än i egentliga Sverige, men samtidigt jämförelse
vis väl balanserad kring de genomsnitt som fram
står som normala för den tidigmoderna perioden i 
dess helhet. Men den geografiska obalansen är 
uppenbar. Se Lilja 1996a, appendix C, där särskild 
utredning görs.
63. Eksjös expansiva utveckling kan bl.a. avläsas i 
en växande och omstridd utnkesseglation. I Jön
köping kompletterades stadens roll som uppsam- 
lingspunkt för varor och knutpunkt för vägar med 
en funktion som militärstrategisk hållpunkt i 
gränslandet mot Danmark. Lilja 1983, s 69; Myr
dal/Söderberg 1991, s 436,487, särsk s462ff; 
Norborg 1963a, s 275ff, 286ff, 296ff 333F; 
Egefalk 1988, s96ff, 111.
64. Öhman 1973, s 161-172; Olofsson 1968, 
s 198—216; Brunius, 1988, s 127ff.
65. Stockholms borgare kände sig således hotade 
av Södertäljes starka expansion under hertigens 
beskydd. Södertälje profiterade starkt på sin roll

som furstendömets enda förbindelselänk mellan 
Mälaren och Östersjön. Stadens egen export gyn
nades systematiskt av hertig Karl, vilket ledde till 
en snabb tillväxt under 1500-talets senare del. Vid 
början av 1600-talet var Södertäljes export den 
andra i storleksordning efter Stockholms. Även 
Nyköping gynnades starkt av hertigens aktiva 
politik. Staden blev under 1500-talets senare del 
något av en huvudstad i den ”stat i staten” som 
hertigdömet allt mer kom att utvecklas till. Som 
ofta frekventerad residensort för furstehovet, plat
sen för viktiga furstliga produktionsanläggningar 
och centralort för fursteförvaltningens handel med 
uppbördspersedlar blev Nyköping på några 
decennier efter 1570-talet en av rikets viktigare 
städer. Öhman 1973, passim, särsk. kap IV och V; 
Brunius 1988, s 118, 127 FF; Olofsson 1968, pas
sim s 158-270, särsk 159ff, 188 fF, 198 ff.
66. PRFSS III: 1 nr 286, 294; IIL2 nr 341, 391. 
Ang stiftsbildningen se Dahlgren 1933, s 9f. I de 
tidigaste privilegieurkunderna till de båda städer
na stadgades borgarnas monopol på handeln vid 
Värmlands berg. Men det var också viktigt för 
hertigen att begränsa landsköp och öka allmogens 
tillgänglighet till fungerande köpstäder. I privile- 
giebreven stadgades bland annat om begräns
ningar av antalet hamnar i Vänern och allmogen i 
Mariestadstrakten uppmanades i ett särskilt brev 
att söka sig till staden med sin handel och sina 
varor. Det hör till saken att dessa delar av hertig
dömet visserligen var geografiskt perifera men 
samtidigt starkt expansiva. Bebyggelseökningen 
var påtaglig och hertigen förde en aktiv bebyg
gelsepolitik för att ytterligare stimulera kolonisa
tionen. I fallet Mariestad har man dessutom pekat 
på det religiösa motivet bakom stadsgrundning- 
en. Staden blev från början säte för en stiftsbild- 
ning. Den blev ett protestantiskt fäste i ett skede 
då katolska tendenser på nytt börjat göra sig märk
bara, inte minst i det södra grannstiftet, Skara. 
Beträffande bebyggelseexpansionen se för delar av 
Värmland Österberg 1977, s 146 ff, 178 ff, 197 f, 
264 ff, 273 ff, och Larsson 1972, s 91 fF, 126 FF, 
149—167, samt för västra Närke Brunius 1980, 
s 94 ff, 114 ff, 129 ff, 174 ff.
67. PRFSS III: nr 247, 268, 269, 270, 277, 292, 
295, 301, 303, 309, 311, 312, 313, 317, 330, 
343, 346, 356, 374 393, 397, 399, 400, 413; 
Ranta 1987, s 43fF; Ericsson 1977, s 105 f; Heck- 
scher 1923, s 314, 3l6f; Steckzén 1922/1981, 
s 13FF, 18ff, 22ff, 3Iff, 46—69; Blomkvist 1986.



Ytterligare två städer (Piteå och Torneå) hade pla
nerats, men blev inte verklighet då. Inte heller 
Umeå utvecklades till stad i funktionell mening. 
Elter inledande tvistigheter om stadens lokalise
ring grundades den visserligen, men utveckling
en stagnerade snart. Först senare, efter en 
omgrundning 1622, skulle Umeå efter en tvekan
de start nå ekonomisk stabilitet som permanent, 
urbaniserad tätortsbildning.
68. PRFSS IV nr 127, 135, 178, 187, 195, 200, 
209, 210, 217, 246, 2767, 285, 295; Åström 
1977, 143ff; Ranta 1987, ibid. Den nya staden 
Uleåborg hade till syfte att vara en uppsamlings
plats för den ryska handeln i Österbotten. Men kro
nan hade också försvarsstrategiska intressen att 
bevaka i dessa rikets avlägsna delar. Grundandet 
av Uleåborg stad kom således att förenas med ett 
fästningsbygge i anslutning till staden. Ett samti
da befästningsprojekt vid Ule träsk i inlandet, 
Kajaneborg, ska ses i samma perspektiv. I två skri
velser från april 1600 talas om ännu flera kust
orter där kronan ville se städer grundade. Flertalet 
av dessa skulle emellertid dröja ytterligare två 
decennier (Luleå, Piteå, Skellefteå, Torneå, Umeå 
2:a gången).
69. Åhman 1984, s 8.
70. PRFSS IV nr 201, 302. Jmf Öhman 1973, 
kartan s 181 (efter förlaga av I Schnell i Sörm- 
landsbygden 1941). Filipstad är återigen en be
kräftelse på Bergslagens växande ekonomiska 
betydelse vid denna tid. I stadens privilegieur- 
kund fastslås rätten att utnyttja gruvfyndigheter 
och bygga hyttor, och allt järn, sägs det, ska vägas 
och fatas i staden. Direkt uppköp hos bergsmän
nen förbjuds. Mariefred aniades i direkt anslut
ning till Gripsholms slott, som varit en av Karls 
viktigaste vistelseorter under hertigtiden.
71. Västkustens danska städer låter sig inte beläg
gas med högre grad av säkerhet för tiden 1570- 
till 1610-talet. Materialsituationen ger bara möj
ligheter till glimtvisa men osäkra iakttagelser från 
1550-talet, 1588 och 1620-/30-talen. Dessa tyder 
emellertid på en viss men inte särskilt stark urban 
tillväxt. Det är bara i Blekinge indikationerna 
antyder en något starkare urbanisering. För några 
städer saknas helt underlag för interpolationer av 
storleksförändringar. Dessa är markerade med ”?” 
på kartan. Den urbana utvecklingen i de skånska 
landskapen är ett särskilt problem som kommer 
att behandlas utförligare längre fram. Här räcker 
det med att konstatera osäkra men utbredda teck

en på svag stadstillväxt. Se också Lilja 1996a, 
appendix C.
72. Österberg 1971, passim; Larsson 1972, 
s 105 ff; Lilja 1983, s 25 ff; Lilja 1999.
73· Stadens utveckling är dock svår att fastställa. 
Indikationerna är ytterligt svaga, men kan antyda 
en viss tillväxt vid 1600-talets början. Strömbom 
1924, s 35, 52f; Lilienberg 1928, s 73, 144; Lilja 
1996a, s 67 samt appendix A och B.
74. Myrdal/Söderberg 1991, s 126 ff.
75. Datakvalitén är något bättre vid denna mät
punkt, men fortfarande är de ”skånska” städerna 
dåligt belagda. Inslaget av interpolerade värden är 
här dominerande.
76. Jag har valt att använda 1610-talet som första 
mätpunkt för denna typ av mer detaljerad hierar
kianalys eftersom datakvalitén är något bättre än 
på 1570-talet och 1610-talet fortfarande represen
terar situationen före den stora 1600-talsexpan- 
sionen. Likheten med det äldre systemet domine
rar ännu på 1610-talet. Motsvarande diagram 
kommer att analyseras även för 1690-talet, då 
A-fasen nått en höjdpunkt, och 1770-talet då ur- 
baniseringscykelns B-fas är väl etablerad. Dia
grammet visar den hierarkiska fördelningen av 
städerna efter deras invånartal (logaritmisk skala) 
och deras avstånd från systemets centrum, Stock
holm. Med avstånd menas i första hand avstånd i 
centralortsteoretisk mening, även om detta ofta 
motsvarar avståndet i kilometer. Som framgår 
sträcker sig avståndsskalan i riktning sydväst
nordöst. För att tydliggöra de regionala hierarkier
na har regionerna separerats i diagrammet, vilket 
innebär att regioner med ungefär samma avstånd 
i kilometer från Stockholm, men med sämre till
gänglighet eller större oberoende i förhållande till 
huvudstaden, har placerats på större diagramav
stånd än de med lättare förbindelser och tätare 
länkning till Stockholm. I praktiken betyder det 
att Göteborgs- och Åboregionerna lagts bortom 
Kalmar- och Bottenviksregionerna. Det innebär 
också att Blekinges och Östskånes städer i I6IO- 
talets diagram redovisas som delar av den skånska 
centralortsregionen orienterad mot Köpenhamn. 
Senare kommer dessa städer i stället att föras till 
en gemensam Småland/Blekingeregion. För att 
tydliggöra de hierarkiska nivåerna har stadssym- 
bolerna angivits med olika skrafferingar och olika 
storlekar. Sammanbindningen av städerna följer 
den allmänna avståndsprincipen i diagrammet. 
De sammanlänkade städerna har antagits stå i mer



eller mindre direkt centralorts- och konkurrens
förhållande till varandra.
77. Se kasuistik.
78. Lilja 1997b, s 154ff.
79. Se kasuistik. Ruuth 1906, s 158f; Ranta 
1977, s 143ff, 215 ff; Nikula 1987, s 125.
80. Nilsson 1989, s 12f. Jag saknar befolknings
data på lydköpingarna. Ang. Kalmars omland och 
relationerna till Växjö och Eksjö se Lilja 1983, 
s 67 ff.
81. Degn 1987—89, se kartor på s 528, 530, 533, 
535, samt tabellbilaga s 544; Jensen 1983, särsk 
s 135.
82. Kumlien 1953, s 287ff.
83. Heimfrid 1965, s217f; Lindberg 1975, 
s45f. Ang. östersjöhandeln och den europeiska 
efterfrågan allmänt se exv Miskimin 1977, kap 3, 
136 ff; de Vries 1976, s 161.
84. Anmärkningsvärda är de stora utvecklings- 
svårigheter som tycks ha drabbat städerna Arboga 
och Köping. Detta är i och för sig symptomatiskt 
eftersom det var dessa båda städer som hade den 
viktigaste transitrollen i Bergslagens utförsel. Till 
den bilden hör också Gävles återhållsamma till
växt.
85. Den starka utvecklingen i den lilla bergslags- 
staden Hedemora kan knytas till dess roll som 
transitort för Dalarnas bergsprodukter (järn och 
koppar). Även en viktig transitstad som Västerås 
hade förhållandevis god tillväxt. Örebro och den 
unga staden Karlstad var båda uppsamlingsorter 
för de västliga bergslagerna. Göteborgs uppsving 
kan också ställas i samband med en ökande bety
delse för västra bergslagernas järnproduktion.
86. När det gäller Åbo tillkommer utöver stadens 
roll som exporthamn dess funktioner som regional 
huvudort, med viktiga institutioner som hovrätt 
och landshövding.
87. Situationen komplicerades dock av den nyan
lagda svenska ”kolonialstaden” Nyen (grundad 
1638), som inom tjärhandeln visade sig bli en all
varlig konkurrent till Viborg. Samtidigt minskade 
Viborgs rent militära betydelse när gränsen for
sk jöts österut. Jmf Åström 1977, s l46ff, 152, 
som betonar Viborgs försvagade ställning som 
gränsfästning när det svenska utrikespolitiska in
tresset flyttades söderut på 1600-talet.
88. Egefalk 1988, s 93 ff, särsk s 96 f samt karta 
s 99- Det småländska inlandet och södra delarna 
av Västergötland tillhörde de viktigaste produk
tionsområdena. Under 1610-talet dominerades

oxexporten härifrån av städerna Jönköping, Eksjö 
och Bogesund, men städer som Växjö och Vim- 
merby var också viktiga uppsamlingsorter för 
boskap.
89. Se kasuistik. Almquist 1929, s 10, 323, 755 f. 
Jmf Heckscher 1936a, s 388 ff, som dock betonar 
stadens svaga utveckling under större delen av 
1600-talet. Heckscher förlägger Göteborgs expan- 
sionstid till 1690-talet och Karl XII:s tid.
90. Flertalet av nygrundningarna 1616—24 an- 
lades 1620-24.
91. Åren omkring 1650 anlades visserligen tre 
städer längs Österbottens kust (karta 12:6), men 
dessa var ”feodalstäder” och hade alltså inte kro
nan som direkt initiativtagare. De var dessutom 
fåtaliga vid jämförelse med den kampanj som 
iscensattes omkring 1620. Åström 1977, s 151 f.
92. Linge 1969, s 269ff, 375ff; Hoppe 1945, 
s 56 ff, 80 ff.
93- Johannesson 1978, s 34 f.
94. Tavastehus och Nyslott, vilka båda anlades 
1639, var en del av den nytillsatte finske general
guvernören Per Brahes (han utnämndes 1637) 
försök att föra in stormaktstidens merkantilistiska 
stadspolitik i det glest befolkade finländska inlan
det. Hans första guvernörstid blev kortvarig, och 
han hann därför inte anlägga fler städer vid denna 
tidpunkt. Ranta 1987, s 43; Åström 1977, s 146 f.
95. Vänersborg hade dock en föregångare i den 
lilla närliggande staden Brätte, som lades ned i 
samband med Vänersborgs grundande.
96. Som alltid i sådana här sammanhang ska 
också strävan att kontrollera landsköpet tas med i 
bilden. Heckscher 1923, s 335 f, som dock fram
håller motsatsställningen mellan städer och bruk. 
Herlitz 1924b, s 8.
97. Återigen var det Per Brahes merkantilistiska 
politik som resulterade i stadsgrund ni ngar. Det 
vanliga uttrycket ”drottning Kristinas stadsgrund- 
ningar” är strängt taget oegentligt. De enda städer 
som grundades under hennes regeringstid hör till 
den tredje tidigmoderna grundningskampanjen, 
1649—53- Med ett par undantag var samtliga av 
dessa städer sannolikt mer en följd av general
guvernören Per Brahes merkantilistiskt färgade 
stadsekonomiska politik än ett utslag av drott
ningens ambitioner.
99. Ranta 1987, ibid; Åström 1977, s 147f, 151 
samt stadsbeskrivningar s 173 ff- Utöver sin roll 
som representant för kronan framträdde Per Brahe 
också i egenskap av feodal stadsgrundare, när han



i inlandet lät grunda Kajana och Brahea som för- 
valtningscentra för sina egna godsdomäner. Rent 
feodala stadsgrundningar var annars en sällsynthet 
i stormaktstidens starkt centraliserade politiska 
system. Utöver Per Brahe var det bara Jakob de la 
Gardie som utnyttjade sin rätt till stadsgrund- 
ning. Feodalt förvaltade städer var något vanligare 
men långt ifrån regel. Ranta 1987, s 43 ff; Åström 
1977, s 151 f; 175. Jmf också Lindberg 1933, kap 
VI. I den svenska riksdelen anlades endast Gränna 
och Vaxholm i detta skede. Gränna var en av Per 
Brahes nya städer. Staden anlades som ett försök 
att skapa ett merkantilt centrum i det braheska 
grevskapet vid Vättern. Vaxholm innebar som 
militärt motiverad stadgrundning ett föregripan
de av ett nytt stadsgrundningsskede.
99- Som framgår av det infällda diagrammet in
nebär osäkerheten i de ”skånska” städernas till
växtindikationer att tillväxtens fördelning fortfa
rande framstår som i viss mån motsägelsefull. Av 
de 17 städerna i de skånska landskapen låg 10 i de 
två lägre tillväxtklasserna. De osäkra ”skånska” 
indikationerna tenderar ännu att dra ned tyngd
punkten mot de lägre tillväxtklasserna, men det är 
sannolikt att denna geografiska ojämnhet faktiskt 
motsvarades av verkliga tendenser. Västkustens 
städer är dåligt dokumenterade, men det är en ut
bredd uppfattning att de danska städerna hade en 
svag utveckling under 1600-talets mitt. I dansk 
forskning talar man om rena kristendenser under 
1640- och 1650-talen. De fa direkta belägg som 
finns motsäger inte denna uppfattning, även om 
den förefaller något tillspetsad, åtminstone om vi 
låter den gälla ett längre tidsskede under 1600- 
talets förra hälft. Bilden, med alla reservationer 
för indikationernas svaghet, är inte så entydigt 
krispräglad. Ladewig Petersen 1980a, s73ff, 
särsk78ff; Prange 1984, s 32ff; Degn 1977, s 19.
100. I Finland hade Karl IX:s stadsgrundningar 
från 1600-talets första decennium nått längre i 
utveckling än flera av de yngre städerna. Både 
Vasa och Uleåborg var starkt expansiva under 
1600-talets förra hälft. På den svenska sidan hade 
1580-talets nygrundningar, Hudiksvall och Här
nösand, passerat gränsen 500 invånare. Av de 
övriga norrländska nygrundningarna var det bara 
den sydligast belägna staden, Söderhamn, som 
nått en motsvarande utvecklingsnivå.
101. För material- och metodproblemen se Lilja 
1996a, appendix C.
102. Städerna låg tätt längs kustbandet från Mar

strand och söderut och en centralortshierarki hade 
utvecklats redan under senmedeltiden. Inom 
dansk forskning har man talat om en överetable- 
nng, som skulle leda till indragningar av stad- 
sprivilegier. I några fall låg städerna så tätt att de 
kan sägas ha inkräktat på varandras omedelbara 
näromland, om man med detta avser ett schema
tiskt avgränsat cirkulärt område inom en mils 
radie från stadskärnan. Visserligen var de verkliga 
näromlanden långt ifrån cirkulära, utan i stället 
utdragna mot inlandet, men stadstätheten var ett 
faktum. Degn 1987—89, s 526f, 531, 537; Degn 
1977, s 9f, karta s 10.
103. Tittar man på tiden före och jämför 1588 års 
längder med de som finns bevarade från åren 
1555—56 visar det sig att bilden domineras av 
tillbakagång. Av nio städer minskade antalet 
mönstrade hushåll i fem. Det aritmetiska medel
värdet för den årliga procentuella tillväxten låg på 
-0,3% och medianen på —0,1%. Lilja 1996a, 
appendix C, tabell C3
104. Ladewig Petersen 1980a, s 78 ff.
105. Se Lilja 1996b och där anförda belägg.
106. Ladewig Petersen 1980b, s 74 ff, 78 ff, 320 f
107. Trulson 1968, s 68 ff; Ersgård 1977, s 196ff, 
270 ff; Rosborn 1984, s 17. Gränserna var nor
malt öppna mellan de båda länderna, men handeln 
motarbetades aktivt från svensk sida. Olika 
exportförbud var vanliga under den ”danska tiden”, 
och vid 1600-talets början infördes gränstullar 
som ytterligare hinder för det fria varuflödet. 
Tullpolitiken under den ”svenska tiden” föranled
de åtskilliga klagomål från de f.d. danska han- 
delsborgarna i de ”skånska” städerna.
108. Det är först från 1600-talets senare del som 
befolkningsmaterialet rörande de skånska städer
na blir direkt jämförbart med rikets övriga städer. 
Man talslängderna börjar dyka upp redan på 1650- 
talet, men beståndet är sporadiskt ända fram till 
slutet av 1600-talet. Tidigast under 1680-90- 
talen kan vi skapa oss en fylligare bild av situatio
nen, även om interpoleringar fortfarande är nöd
vändiga.
109. Mot de tidigare danska städernas 17.000 
invånare ska ställas de svenska medeltidsstädernas 
ökning med ca 19-000. Även Stockholms expan
sion, från under 10.000 invånare på 1500-talet 
till kanske 35.000 på 1650-talet, ställer det urbana 
befolkningstillskottet från de erövrade städerna i 
skymundan.
110. Degn 1977, s 9ff, 18 f.



111. Katalog 1937. Stadshistoriska institutets 
registersamling på Riksarkivet innehåller reges- 
ter Irån brev till drygt 60 städer i de tyska och 
baltiska provinserna.
112. Bairoch/Batou/Chevre 1988, s 9, 63.
113· Sandström 1990, s 33, 268.
114. Av de många nygrundningarna i Bergslagen 
och västra Götaland var flera stadda i en påtaglig 
tillväxt. Bergsstäderna Falun och Sala liksom Borås 
och vänerstäderna Vänersborg och Åmål hade till
växttal som sannolikt låg över 1 % per år.
115. Heckscher 1936a, s 430 fl (som starkt beto
nar Norges import av den trävaror från Sverige), 
474, 484 ff, 553ff (ang. bergshantering och järn- 
export).
116. Av de 25-tal städerna i den högsta tillväxt
klassen var nära hälften nygrundningar, som an
lagts under föregående mätperiod. Av samtliga 
nygrundningar från 1610- till 1650-talen hamna
de nära hälften i tillväxtspridningens högsta kvar
til. Den starkt växande tjärproduktionen i de norr
ländska skogarna är säkert en av de bidragande 
orsakerna.
117. Heckscher 1936a, s 363f, 372 (som kopplar 
kronans minskade kreditbehov under Karl XI till 
den minskade invandringen av ”utländska köp
män och företagare”); Behre/Larsson/Österberg 
1985, s 118.
118. Hermelin 1959, s 95, 119ff; Thunander 
1959, s 43 ff, 46 ff. Eskilstuna var den enda av de 
nya städerna som inte fick direkta försvarsfunktio
ner. Staden, som anlades i anslutning till Reinhold 
Rademachers järnmanufaktur, vilken sedan några 
år befann sig under uppbyggnad, fick sina privile
gier 1659. En viss vapenproduktion förekom 
visserligen, men huvuddelen av det som produce
rades var järnkram av typen nålar, lås, knivar m.m. 
119- Satsningen på Karlskrona är endast ett exem
pel på de resurskoncentrationer kronan var beredd 
till när det politiska och militära behovet gjorde 
sig påmint. I Karlskrona pågick den storskaliga 
uppbyggnaden av rikets örlogsbas. Den nygrun
dade örlogsstaden Karlskrona är det främsta 
exemplet på det sena 1600-talets militärt motive
rade stadsbildningar. Karlskrona var exceptionell 
men även städer som Landskrona och Kristianstad 
blev betydelsefulla replipunkter i det militära kon
trollsystem som byggdes upp mot 1600-talets 
slut. Ericsson 1977, s 124f.
120. De enda stadsnedläggningarna som låg utan
för dessa tre regioner var Gamla Lödöse, Båstad

och Trelleborg. Gamla Lödöse hade förlorat sin 
ekonomiska betydelse i och med att Nya Lödöse 
grundades. Staden förde en tynande tillvaro, som 
inte förbättrades med anläggandet av Göteborg. 
1646 drogs stadsprivilegierna in.
121. Elleholm 1600, Lyckå 1600, Vä 1614, Åhus 
1618, Trelleborg 1619, Sölvesborg 1654.
122. Lorenzen 1951, s 13; Degn 1987-89, s 527.
123. Karlsson 1989, s68ff; Karlsson 1985, 
s 105 ff.
124. Nyslott, Villmanstrand, Brahea samt Sorda- 
vala vid Ladoga. Sordavala ingår inte i databasen.
125. Ranta 1987, s46f; Jutikkala 1987, s 462 
(karta 20).
126. Åbo, Viborg, Gävle, Uppsala, Arboga, Ny
köping, Norrköping, Kalmar, Visby, Nya Lödöse 
och Malmö.
127. Åbo, Norrköping, Göteborg och Malmö. 
Möjligen kan man också, med en viss ansträng
ning, se Visbys regionalt säregna ställning som en 
fortsättning av en äldre regionbildning.
128. Lilja 1997b, s 154 ff.
129. Ericsson/Hall 1992.
130. Kap 9.
131. Även delar av norra Småland och centrala 
Västergötland bör föras till denna stagnationszon.
132. För svensk spannmålsexport se Heckscher 
1936a, s402ff, som här understryker det nära 
sambandet mellan skördeutfall och befolkningens 
välståndsutveckling. Jmf även Jansson 1982, s 8 f, 
samt Helmfrid 1965, s 473 ff, dens. 1971, s 204. 
För nedgången i den baltiska spannmålshandeln 
se exempelvis de Maddalena 1974, s 466, som 
talar om ”depressionen” inom spannmålshandeln 
från östersjöområdet under 1600-talets senare del. 
Jmf Davis 1973, s 117 f. Man har bl.a. pekat ut 
den ökande självförsörjningsgraden i Västeuropa 
som en av förklaringarna.
133- Det är inte omöjligt att en minskning av 
efterfrågan i bergslagsområdet kan ha skapat en 
motsvarande avsättningskris för de på boskaps- 
handel baserade städerna i norra Småland.
134. Lindegren 1993, s 2Iff.
135. Almquist I935, s 469ff; Palm 1993b, 
sl4lf; Andersson 1996, s 59f, 125ff.
136. Lilja 1996a, kasuistik. Svaga indikationer 
för båda städerna.
137. Ersgård 1977, s 223 ff.
138. Åström 1977, s 152.
139- Det gäller särskilt Östergötland och sydvästra 
Finland.



140. Västkusten mellan Göteborg och Landskrona, 
med ett stråk inåt landet, har växlat från expan
sions- till stagnationszon. Detsamma gäller städer 
på båda sidor av mellersta Bottenviken.
141. Det gäller främst Bohuslän och delar av 
vänerområdet, södra Bottenviken och sydöstra 
Sverige, som samtliga kvarstår som expansionszo- 
ner. Stagnationens kontinuitet återfinns i östra 
Bergslagen och mälarbäckenet.
142. I Kalmar varade de goda exportkonjunktu
rerna fram till 1780-talet. Staden var starkt bero
ende av en fungerande utrikeshandel. Hamnen 
utgjorde dess ekonomiska gravitationspunkt och 
den faktor som framför andra betingade ekono
misk och demografisk tillväxt på 1700-talet. 
Modern forskning har betonat sambandet mellan 
stadens export och befolkningsutvecklingen. Från 
1720-talet och fram till åtminstone 1760-talet 
kan man konstatera en tydlig parallellitet mellan 
en växande bräd- och tjärexport och en trendmäs
sig befolkningstillväxt. Den positiva befolknings- 
kurvan bröts på 1780-talet då samtidigt tjär- och 
brädexporten kraftigt gick tillbaka. Inte förrän 
vid 1800-talets början skulle befolkningstillväx
ten ta vid igen, den här gången pådriven av en 
växande stångjärnsexport. Exemplet Kalmar ger 
en tydlig indikation på att de goda urbaniserings- 
betingelserna vid 1700-talets mitt till betydande 
del var framdrivna av den internationella efterfrå
gan. Nilzen 1984, s 18ff, 34, 30 ff, 43 f.
143- För svensk utrikeshandel på 1700-talet se 
Högberg 1969.
144. Åbo och Norrköping hade nära 8.000 inv.; 
Helsingfors drygt 6.000. Lilja 1996a, kasuistik.
145. Engman 1983·
146. Win berg 1975, s 21 ff, 268 ff.
147. Lindegren 1980, s 253 f·
148. Nikula 1987, s 192; Nilsson 1989b, s 21.
149. Nilsson 1989b, s 19ff.
150. Nikula 1987, s 135ff; Thunander 1959, 
s 78 ff; Nilsson 1989b, s 19 f.
151. Lilja 1996a, kasuistik. Befolkningsuppgif- 
terna för Viborg vi 1800-talets början är osäkra. 
De ligger i intervallet 5.000—6.100, men då 
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viktig betingelse för garnisonssystemet.
99. Artéus, ibid., gör en mycket preliminär 
beräkning för periodens 1620—1900 och kommer 
fram till att ”minst 1/4 miljon landsbygdsfödda 
män, i många fall tillsammans med medflyttande 
familj, blivit varaktiga stadsbor som en direkt följd 
av garnisonsförbandens rekrytering.” Hur stor 
andel av denna inflyttning som hör till det tidig
moderna skedet är givetvis en mycket öppen 
fråga, men det rör sig om endast ett mindretal, 
sett mot bakgrund av 1800-talets väldiga befolk
ningsökning.
100. De viktigaste borgstäderna under högmedel
tiden var Kalmar, Nyköping, Varberg (då danskt), 
Stockholm, Västerås, Örebro, Åbo och Viborg.
101. Fritz 1972, s 40ff; Hammarström 1956, s 42.
102. Lager 1962, s46ff, tab s 50; Lilja 1983, 

s 7 3 ff, 83 ff, 120 ff.
103. Herlitz 1967, s 27, 4lff, 117; Fritz 1972, 
s48ff, 156f; Hammarström 1956, s 42 f; Odén 
1955, s 86ff, 152 ff, som dock påvisar en tendens 
att ge ståthållarna på slotten militära befogenhe
ter, samtidigt som uppbördsförvaltningen om
händertogs av slottsfogden.
104. Artéus 1988, s 25 f; Lappalainen 1988, s 53 ft. 
105- Åström 1977, s 164; Ericsson 1977, s 124 ff.
106. Artéus 1988, s28f, cit s 28; Lappalainen 
1988, s54ff; Fritzell 1983, s 292, min beräkn. 
Originalsiffrorna är 7.342 soldater och båtsmän 
av 58.914 vuxna män.
107. Obs! Kartan redovisar städer som haft upp- 
bördsfunktioner någon gång under de tre under
sökta åren. Däribland finns således även städer 
som förlorat eller vunnit uppbördsfunktioner, dvs 
funktionsändrade städer.
108. Åström 1977, s 152 f; Nikula 1987, s 145. 
109· Tillväxtindikationerna för äldre vasatid 
(1570—1610) har uteslutits på grund av allt för 
hög andel svaga indikationer.
110. Jämförelsen mellan de båda stadsgrupperna 
har i 16:8 gjorts genom att exportstädernas 
medelvärden dividerats med uppbördsstädernas.

Värden över 1,0 innebär således att exportstäder
na i genomsnitt är större än uppbördsstäderna. I 
diagram 16:9 har motsvarande jämförelse gjorts 
genom en subtraktion mellan export- och upp
bördsstäderna. Här innebär värden över 0 att 
exportstädernas genomsnittliga tillväxt låg över 
uppbördsstädernas.
111. Heckscher 1936a., kap 3 och s 553ft. För 
utlänningars roll i bergslagshandeln se exempel
vis Löf 1942, s 131, 153 f. För nederländska och 
andra utländska intressen i Göteborg se Almqvist
1929, s 10, 21 ff, 27ff, 49ff, 58f, 69, 81 ff 105, 
178 f, 186, 315 ff, 324 ff.
112. Heckscher 1936a, s 372.
113-Wallerstein 1980, s205ff, 211; de Vries 
1976, s 21.
114. Braudel 1986b, s 67 ff, talar om en sekulär 
våg med uppgångsfasen från 1730-talet till 1810- 
talet.
115. Söderberg 1984, s 8 ff; Winberg 1975, s 33 f, 
269; Guteland m.fl. 1975, s 27; Nyström 1955, 
kap IV och VI; Högberg 1969, s 16—25. Utrikes
handeln hade stagnationsskeden under 1740- och 
1770-talen, men den långsiktiga tendensen från 
1720- till 1780-talet var starkt positiv. Högberg 
anger att exportens tonnagebehov fördubblades 
mellan 1740-talet och 1800-talets början. Större 
delen av tonnageexpansionen tycks ha ägt rum 
före 1780-talet.
116. Nyström 1955, s 138 ff.
117. Under Sveriges ”långa femtonhundratal” 
karaktäriserades de makroekonomiska processerna 
av stark befolkningstillväxt, kolonisering och agrar 
expansion, intensifierad exploatering av mineral
tillgångar och en dynamisk utveckling av jord
brukets binäringar. Denna utveckling skapade 
ekonomiskt utrymme för nya städer och gav fler
talet av dem goda betingelser för initial tillväxt. 
Myrdal/Söderberg 1991, s5l4ff; Myrdal 1987; 
Larsson, 1972, s 149—167.
118. Svag tillväxt i kombination med förbättrade 
storleksindex är delvis en mäteffekt och kan där
för i viss utsträckning förklaras av den stora 
ökningen i antalet städer före 1600-talets mitt. 
De nygrundade städernas initialtillväxt blir syn
lig i statistiken först efter 1650-talet, medan 
deras genomsnittliga storlek efter initialtillväx
ten påverkar storleksindex redan på 1650-talet. 
119- Eftersom denna stadsgrupp är storleksmäs- 
sigt ganska homogen och består av småstäder 
kommer de nedre kvartil- och medianindexen att



ligga närmare referensgruppens värden än övre 
kvartil- och medel värdesindexen. Samma gäller 
för samtliga enkla marknadsstäder.
120. Larsson 1983, s 235ft, som betonar de hu
vudsakligen expansiva tendenserna och den repro- 
duktiva förmågan i den tidigmoderna svenska 
agrarekonomin. En liknande argumentering efter 
dessa linjer framförs i en aktuell universitetshand- 
bok. Behre/Larsson/Österberg 1985, s90ff, 125. 
Jmf. Lindegren 1993.
121. Kanske är det symptomatiskt att den marx
istiska debatten över den tidigmoderna ”samhälls
formationens" grundkaraktär har haft svårigheter 
att klassificera den som antingen en senfeodal, 
”absolutistisk” fas eller som en transformationen 
fas dominerad av handelskapitalistism. I Sverige 
vittnar sammanblandningen av centraliserings- 
och koncentrationskrafter om de analytiska svå
righeterna med denna motsättning.

DEL IV - STÄDERNA I DET STORA 
SAMMANHANGET

1. de Vries 1984, s 260 ff.
2. Det här kapitlet bygger i huvudsak på ekono
misk-historisk och urbanhistorisk översiktslitte
ratur. Förutom redan anförda arbeten av de Vries, 
Hohenberg/Lees och Braudel se även Wallerstein 
1974 och 1980, Anderson 1980, de Vries 1976, 
Davis 1973, Cipolla (ed) 1974, Miskimin 1977.
3. Se ovan kap. 4. Jmf. Lilja 1990, s 207.
4. Diskussionen om orsakerna till den senmedel
tida agrarkrisen är symptomatisk för diskussions
läget. Förklaringarna har här pendlat mellan di
gerdöden och malthusiansk befolkningsteori. I 
epidemi-tolkningen har regressionen förklarats 
med den massdöd som orsakades av 1300-talets 
stora pestepidemier. I den malthusianska förkla
ringen har man i stället velat se regressionen som 
en följd av en relativ överbefolkning, dvs en över
befolkning 1 förhållande till den enkla teknologi 
som stod dåtidens människor till buds. Man har 
även pekat på den klimatförsämring, den s.k. lilla 
istiden, som ska ha satt in under senmedeltiden, 
och antagits försämra betingelserna för jordbru
ket. ”Istids”-tolkningen har underbyggts med 
belägg, som tyder på att agrarkrisen först och 
starkast drabbade marginella jordar och perifera 
bygder.

5. Anderson 1980, s 37ff. Jmf Goldstein 1988 
kap. 12, där sambandet ekonomi-krig-sekulära 
vågrörelser diskuteras mer generellt utifrån teore
tiska och historiska perspektiv.
6. Viktiga debattinläg av Hobsbawm, Trevor- 
Roper, Elliot, Mousnier, Stensgaard och Roberts 
finns publicerade på svenska i Rystad 1977. Se 
också de Vries 1976 och Wallerstein 1980, s 7 f, 
m.fi. ställen.
7. Braudel 1986b, s 60ff, cit s 71 och 75.
8. Hohenberg/Lees 1985, s 76 ff, cit s 83.
9. Allmänt om hansans nedgångsperiod se Dol
ii nger 1966, s 401-486.
10. Se Wallerstein 1980, s 205 f och där anförd 
litteratur. Jmf de Vries 1976, s 21.
11. Cit Behre/Larsson/Österberg 1985.
12. Wallerstein 1980, s 203—22; Maarbjerg 

1995, s 5 f, 10ff, 236, 261 ff.
13. Bairoch/Batou/Chevre 1988, s 254, 259.
14. Anderson 1980, s 217 f; de Vries 1976, s 56; 
Stavrianos 1981, s 67, 70.
15. Hohenberg/Lees 1985, s 103ff.
16. Paul M Hohenberg och Lynn Hollen Lees 
ansluter sig i huvudsak till denna ”klassiska” syn 
på den europeiska urbaniseringen. ”We ... pictu
re”, säger författarna, ”European urbanization as a 
three-stage process of growth, trendless fluctua
tion, and renewed growth, each phase dependent 
upon the interactions of demography, technology, 
and markets.” Till grund för deras periodisering 
ligger industrialiseringens utvecklingnivå. De ru
bricerar således skedet från 1000-talet till 1300- 
talet som ”det förindustriella skedet”. Mellan 
1300-talet och 1700-talet låg ”det protoindustri- 
ella skedet”, vilket från 1700-talet och framåt av
löstes av det ”industriella skedet”. Hos de Vries 
bildar den förmoderna urbaniseringen en nödvän
dig utgångspunkt för den moderna. Urbanisering
en under medeltid och tidigmodern tid präglade 
samhällsutvecklingen då och kom sedan att trycka 
sitt mönster på den industriella urbaniseringspro
cessen. Urbanisering är en allmän process, men 
samtidigt en process vars särdrag varierar över 
tiden. Varje urbaniseringsepok har egna karakte
ristika, som ska ställas i relation till den samtidi
ga samhällsutvecklingen. Den tidigmoderna sta
den kan inte förstås i ett modernt, industriellt 
sammanhang. Samtidigt som de Vries alltså fram
håller urbaniseringsprocessens olika faser vill han 
också betona kontinuiteten i förloppet. Hohen
berg/Lees 1985, se innehållsförteckning samt s 7ff,



cit s 9; de Vries 1984, s 13· Jmf ovan kap 4.
17. de Vries 1984, s 257.
18. de Vries 1984, s 32 (tabell 3-3); Bairoch/ 
Batou/Chevre 1988, s 258 (tabell B4 och B5).
19- Följande kronologiska översikt är baserad på 
de Vries 1984, s 253 ff och Hohenberg/Lees 1985, 
kap. 4 och 5.
20. de Vries 1984, s 240—246; Hohenberg/Lees 
1985, s 130. När det gäller protoindustrialise- 
ringens betydelse kan man spåra en viss motsätt
ning mellan de Vries å ena sida och Hohenberg/ 
Lees å den andra. I denna Iråga framstår de Vries 
som företrädaren för en traditionell uppfattning. 
Städernas skråtvång och monopoltendenser skyd
des av kapitalet som genom förlagssystemet kring
gick regelsystemet och i stället utnyttjade lands
bygdens produktionsresurser. Tvärtom, menar 
Hohenberg/Lees, protoindustrialiseringen stimu
lerade urban tillväxt. Den, säger de, ”flourished 
best not as town or country, but as a complement
ary system involving elements of a regional urban 
hierarchy”.
21. Hohenberg/Lees 1985, s 116.
22. de Vries 1984, s 255ff.
23- Bairoch/Batou/Chevre 1988, s 237 ff.
24. Braudel 1986b, s 21 ff. Europa fick sin succes
sion av ledande städer i Venedig, Amsterdam, 
London och New York. ”Venedig förlorar sin led
ning och därmed sitt välde ...”. Det sker på 1500- 
talet. ”Amsterdam befäster sin överlägsenhet ...” 
på 1600-talet. ”London bekräftar 1815 sin makts 
storhet ...” och ”på samma sätt börjar efter 1929 
den tidigare kring London centrerade världen att 
omcentreras kring New York”, (cit s 21, 25, 26)
25. Hohenberg/Lees 1985, s 117 f, cits 117, 118.
26. de Vries 1976, s 154 ff, diagram s 156, cit 
s 154. Randstad var den ”integrerade urbana re
gion” i Nederländerna som innefattade sådana 
städer som Amsterdam, Haarlem, Leiden, Haag, 
Delft och Rotterdam. Jmf Lilja 1996b.
27. de Vries 1984, s 167 ff.
28. de Vries 1984, s 171 f.
29- Bairoch/Batou/Chevre 1988, s 258 f.
30. Se särskilt Lilja 1995a, s 53 ff, 71 ff. och där 
anförda belägg.
31. Braudel 1986a, s 434 ff; Clark 1995, s 1.
32. Vera Bacskai 1995, s 80.
33. Raymond Gillespie 1995, s 153 f; Michael 
Lynch 1990, s 3 f. Beträffande den analytiska mot
satsställningen mellan ekonomiska koncentra
tionskrafter och politisk/administrativa centrali

sen ngskrafter se S. N. Eisenstadt and A. Shachar 
1987, särsk kap. 2H.

34. de Vries 1984, s 95 ff, 255 ff.
35. Bland dessa ”pitfalls” noterar han svårigheten 
att bestämma gränserna för ett urbant system, svå
righeten att bestämma fördelningens normalsitu
ation, dvs vilka städer som ska anses ”för” stora 
och vilka ”för” små, samt frestelsen att analysera 
rang/storlek-fördelningar oberoende av det omgi
vande samhällets strukturella särdrag, sådant som 
samhällets befolkningsstorlek, ekonomiska struk
tur, antal städer och urbaniseringsnivå.

36. de Vries 1984, s 95 f.
37. de Vries 1984, s 96 f.
38. de Vries 1984, s 98 f.
39. de Vries 1984, s 93—103, cit s 93.
40. de Vries 1984, s 264 f.
41. de Vries 1984, s 69.
42. Vissa delresultat i följande avsnitt är för när
varande under publicering på engelska. Se Lilja 
1997c.
43. Antalet nya städer i Norge är något oklart 
eftersom den norska terminologin vacklar i frågan 
om de s.k. ”ladestederna” ska räknas in i samman
hanget. Siffror över den aggregerade urbana be
folkningen har publicerats av Degn (1977) för 
åren 1672, 1769, 1787 och 1801. Norska siffror 
över den totala stadsbefolkningen har publicerats 
av Sogner (1977) och Eliassen (1987 och 1995) 
för 1660-talet, 1729 och 1801. Ståle Dyrvik upp
ger siffror på antalet norska städer och den aggre
gerade stadsfolkmängden som något skiljer sig 
från Eliasens. Dyrvik 1978, s219f. Dyrvik ger 
följande siffror:

antal folkmängd folkmängd
köpstäder köpstäder "tettsteder"

1700 11 30-35.000 40.000
1720 12

1769 11 45.000
64.000

70.000

1801 11 55.000 85.000
22 75.000

Mykland 1977, s 190 uppger den totala stadsfolk- 
mängden i Norge ca 1660 till max 25.000. Den 
största staden uppges vara Bergen som uppskattas 
till 8—9.000. Oslot Kristiania hade ca 4.000 och var 
då större än Trondheim. En folkräkning 1665 upp
ger Kristiansands invånartal till 1.544. Långt 
mindre var städerna Fredrikstad. Tönsberg, Skien 
och Stavanger. Sprauten 1992, s 81 beräknar Oslos 
invånartal till ca 2.900 år 1610 (1.700 borgare)



och ca 4.000 år 1680 (700 hushåll). Han antar att 
medelhushållsstorleken (MHS) var 4,5—5,5. Sog- 
ner 1962, s 1261 utgår från en ”koppskatt”-för- 
teckning från 1645, som redovisar 400 familjer/ 
1.012 namn. Han uppskattar Trondheims storlek 
nil 1.850 (MHS 4,6)-2.200 (MHS 5,5)
44. En egenhet med norska data är att de genom
gående ligger högt i ett jämförande perspektiv. 
Det aritmetiska medelvärdet för Norge ligger näs
tan dubbelt så högt som motsvarande värden för 
Sverige, Finland och Danmark. År 1650 var såle
des den nordiska genomsnittsstaden för Danmark 
drygt 1.000, för Norge ca 2.500, för Sverige drygt 
1.000 och för Finland under 1.000 invånare. För 
Norden totalt var värdet ca 1.500. År 1800 är mot
svarande genomsnittstal för Danmark ca 2.500, 
för Norge 5.000, för Sverige knappt 3.000 och Fin
land drygt 2.000. Det nordiska värdet låg något 
över 2.000. Kan det vara så att de norska storleks- 
uppskattningarna är tilltagna i överkant?
45. Jag har i tabellen utgått från publicerade upp
gifter som tett sig rimliga i sammanhanget. I 
dagens forskningsläge går det knappast att få fram 
tillförlitliga data. Resultaten måste därför ses som 
preliminära.
46. Här måste dock inflikas att rekonstruktionen 
av Köpenhamns befolkningsstorlek före 1620-talet 
är ganska osäker. Diagrammet bygger på uppskatt
ningar i litteraturen, men dessa är motsägelsefulla 
och ger vida osäkerhetsmarginaler. Huvuddragen i 
utvecklingen torde dock stå någorlunda klara.
47. Eliassen 1994, s 68 f.
48. Eliassen 1995, s 25, 27.
49. Degn har utgått från stadsskatternas storlek i 
sin undersökning av det danska centralortssyste- 
met vid 1500-talets slut
50. I Jensens studie framträder Köpenhamn som 
hierarkins topp vid 1500-talets mitt. Viktiga 
andrarangsstäder är Malmö, Helsingör, Odense, 
Århus, Ålborg Ribe och Slesvig.
51.1 södra Jylland har Ribe sjunkit i hierarkin, 
men ersatts av Flensborg som nu avancerat från 
tredjerangsstad till centrum av andra rangen.
52. Men Degn har tillfogat Roskilde, Viborg och 
i viss mån Randers. I södra Jylland finner han 
Flensborg, men inte Slesvig.
53. Heckscher 1949, s 86. Dyrviks uppskattning 
av urbaniseringsgraden i Norge ligger på en nivå 
jämförbar med den svenska. Angivna siffror är: 
1700 <8%
1800 < 10%

Rikets folkmängd uppskattas till 500.000 år 
1700 och 880.000 år 1800. Dyrvik 1978, s 219 f. 
Jmf Lilja 1997c.
54. Det är från möjligt till sannolikt att den 
nordvästeuropeiska kurvan över städerna med 
minst 5.000 invånare skulle uppvisa samma 
sekvens om den innehöll en mätstation vid 1600- 
talets mitt. Den aktuella kurvan har tyvärr bara 
mätpunkter med 100-årsintervall före 1700-talet. 
Eventuella tempoväxlingar under 1600-talet 
avslöjas därför inte.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION. 
URBANISERINGENS STRUKTURER 
OCH AKTÖRER

1. För denna diskussion se kap 2 ovan. I Sven- 
Erik Åströms analys av det finska centralortssys- 
temet framhölls således övergången från svenska 
till St Petersburgska influenser.
2. För en preliminär geografisk analys av urbani
seringsprocessen se Lilja 1994, s 247 ff.
3. Debatten har förts i olika sammanhang under 
en följd av år. Intressanta inlägg har publicerats 
bland annat i HT. Se Lilja 1993, s 88 och där 
anförda referenser s 90 f.
4. För delar av nedanstående diskussion se även 
Lilja 1990.
5. Han har också tydliga rötter i modern marxism, 
vilken han försökt kombinera med weberianska 
tankegångar rörande handlingsrationalism och 
institutionalisering av sociala aktiviteter.
6. Giddens driver en spatiös diskussion om en 
mängd metodologiska och vetenskapsteoretiska 
problem inom samhälls- och humanvetenskaper
na. Det skulle inte tjäna något rimligt syfte att i 
det här sammanhanget presentera och ta ställning 
till teorin i dess helhet. Det följande bygger i 
huvudsak på Giddens 1984 och 1979.
7. I sin provföreläsning till professuren i ”historia, 
särskilt stads- och kommunhistoria” tog Johan 
Söderberg upp aspekter på Giddens teori bygge 
och satte in dem i ett stadshistoriskt samman
hang. Söderberg 1988, s 61 ff.

8. Giddens 1979, s 55.
9. Giddens 1979, s 17f, 77 f.
10. Giddens 1979, s 66 (fig 2.2), 96, 106ff; Gid
dens 1984, s 16ff, 373 ff.



11. Giddens 1979, s 71, 73, 76ff; Giddens 1984, 
s 14 ff, 256ff.
12. Giddens 1979, s55f, 59, 91 ff; Giddens 
1984, s 258.
13. Min övers. "Intersocietal systems” hos Gid
dens. På den här punkten följer Giddens Waller
steins världssystem-modell.
14. Giddens 1984, cit s 183; min övers.
15. Giddens 1984, s 143f, 181 ff, 194 ff, cit s 
183; min övers. Giddens modell av tre samhälls
typer har drag av utvecklingsschema i den me
ningen att stamsamhället är ursprungligare än det 
klassdelade samhället, som i sin tur vuxit fram 
före klassamhället. Till bilden av utvecklingssche- 
ma bidrar också föreställningen att de två äldre 
samhällstyperna befinner sig under reträtt i vårt 
moderna, kapitalistiska klassamhälle. Men samti
digt menar Giddens att de olika samhällstyperna 
har samexisterat under historiens gång efter upp
komsten av klassdelade samhällen. Det kapitalis
tiska samhället började således formas under den 
tidigkapitalistiska världsekonomin, då samtidigt både 
stamsamhällen och klassdelade samhällen ännu 
kunde framstå som socialt betydelsefulla alterna
tiv. Först med den moderna kapitalistiska världseko
nomin kan vi se hur de äldre samhällstyperna spe
lat ut sin historiska roll. Giddens 1984, s 184 f.
16. Giddens 1984, cit s 185. Dess övergångsnatur 
kännetecknas bland annat av att ”a greater variety 
of types of society existed in relation with one and 
another than any period before or afterwards.”
17. Lilja 1990, s 216.
18. Giddens 1979, passim exempelvis s 5, 255; 
Giddens 1984, s 25, 297-304.
19. Eisenstadt/Shachar visar överhuvudtaget 

inget intresse för Giddens, ingen av dennes många 
publikationer förekommer i deras i övrigt mycket 
omfattande referensförteckning.
20. Den moderna weberianska renässansen — så 
påtaglig under åttiotalet — bildar ett metodolo
giskt ramverk, som sannolikt bidragit till likhe
terna i författarnas tankemönster.
21. Eisenstadt/Shachar 1987, s 67.
22. Med marknader menar Eisenstadt/Shachar 
institutionella marknader. Ekonomiska markna
der existerar parallellt med religiösa, politiska och 
administrativa. De olika marknadstyperna ingår i 
hierarkiska organisationer.
23. Eisenstadt/Shachar 1987, s 308 f, 335 ff.
24. Man tar knappast miste om man här skymtar 
Max Webers protestantiska etik i kulisserna.

25. Eisenstadt/Shachar 1987, s 308f, 335 ff, 348, 
354 f.
26. Eisenstadt/Shachar 1987, s 285 f, cit s 286.
27. Se kap 1, beskrivningen av det inhemska 
forskningsläget.

28. Lilja 1983, s 29ff.
29. Heckscher 1923.
30. Andersson 1982, s 62 ff, särsk s 65; Andrén 
1983, s 55 ff; Ambrosiani 1996.
31. Exempel på stadsgrundningar i anslutning till 
äldre marknadsplatser är Härnösand och Brahe- 
stad. Blomkvist 1986, s 37; Söderhjelm 1911, 
s 2. Bland finska hamnplatser som senare skulle bli 
städer finns Torneå, Uleåborg, Brahestad, Gamla- 
karleby, Jakobstad, Nykarleby och Vasa. Ranta 
1987, s 44.
32. Odhner 1865, s 376.
33. Sandström 1996, s 136 f f, cit s 136, 138.
34. Sandström 1996, s 182f, cit s 182, 183, kursiv i 
orig.
35. Lindegren 1984, s 120ff, cit s 125.
36. Lindegren 1984, s 117.
37. SA Nilsson 1984, s 33.
38. För en mentalitetsförändring inom 1600- 
talets adel se Englund 1994.
39. Delar av nedanstående argument har tidigare 
publicerats i en artikel i Scandia. Se Lilja 1990.
40. Jmf Lilja 1990, s 204. Obs att artikeln från 
1990 endast gäller den svenska riksdelen.
41. Nilsson 1992a, s 87 (administrativa städer 
I.II9.909, inklusive köpingar och municipal- 
samhällen blir siffran 1.306.058). SÅB för Fin
land 1989 s 38 (333-400 inkl köpingar).
42. Nilsson 1989a, s 9.
43. Befolkningsuppgifterna från denna period är 
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SUMMARY

Thieves’ dens and proud cities. The Chronology and 
Geography of Urbanization in Sweden (including Finland) 
approximately 1570 to 1810.

The book on “The Chronology and Geography of Urbanization” is an attempt to 
structurally survey the process of urbanization in the Swedish realm from the later 
part of the 16th century up to the early years of the 19th century. The early modern 
urbanization process is as yet incompletely examined in Swedish research, even 
though the international literature during the latest decades to a greater extent has 
started to pay attention to “the early modern town”. The towns of the Middle Ages 
and the modern process of urbanization has been in focus for more overall urbaniza
tion research both when it comes to interpretations and explanations of general urban 
patterns and the statistic empirical foundation for these interpretations. Thus this 
study is an attempt to fill a “research gap” within Swedish research. The ambition has 
also been to update the position of Swedish research empirically, theoretically and 
methodologically with reference to international urban history research represented 
by such names as Jan de Vries, Paul M. Hohenberg, Lynn Hollen Lees and others.

The study is mainly based on sources of public revenue from the 16th to 18th cen
turies, of which the registers of population have been the most important, and on 
population statistics from the 18th and early 19th centuries. The statistical material 
consists of seven points of measure divided in 40-year intervals, the years 1570, 1610, 
1650, 1690, 1730, 1770 and 1810. The points of measure have been chosen partly in 
consideration of an even timespread and partly in consideration of availability of 
sources and quality of data. Population and population growth are empirical basic 
data. Since population records are not available before the middle of the 18th century 
the town populations are principally calculated with the aid of a multiplicator for the 
number of persons per household. A separate statistic database is previously publish
ed.* In the delimitation of database towns I have, for practical reasons, used a jurid
ical definition. This can cause problems of interpretation since, for instance, villages 
with town charters are not always “urban” townships in a functional or economic 
sense. For the early modern period this problem of definition is probably less than for 
the Middle Ages or the modern times.

Important interpretation problems will rather arise in connection with political 
boundary shifts, but also as a result of the territorial delimitation I have chosen for 
the examination. The study covers the old Swedish realm, with Finland and the so 
called “Scania provindes” (Skåne, Blekinge and Halland) and Bohuslän, excluding 
geographical areas which were in the realm for quite some time, but which, as I see 
it, not long enough to form an integral part of the realm. Thus the large and import-
* See Lilja 1996a, where method and source problems are discussed in more detail.



ant areas in the Baltic States area and the rather small, but also important areas in 
northern Germany, do not form a part of the area of examination, which of course to 
a certain extent affects the results. In this we have a complication of interpretation to 
be weighed into the analysis.

In the 16th century the Swedish urban network already had many hundred years 
of history. The first urban villages started to appear around the year 1000, but the 
pace was slow for the first two hundred years. During the 13th and 14th centuries a 
town system started to grow in the central districts of Östergötland and around the 
Lake Mälaren valley. When this mid-Middle Ages A-phase levelled away into a late- 
Middle Ages B-phase characterized by stagnation the Middle Ages cycle was com
pleted. It was not until the latter part of the 16th century that the urban expansion 
reoccurred. This Middle Ages urbanization cycle was clearly a part of a broader Euro
pean wave of urbanization which, during the Middle Ages, went from west and cent
ral Europe and spread north and east.

The Chronology of Urbanization

Theory
Modern analysis of urban courses can be divided on the one hand into such which 
stress the inner driving force behind urban development and tendencies towards an 
inner systems balance and on the other hand external influences where urban courses 
primarily are driven by changes in the surrounding world. In these studies of the 
early modern urbanization process are also emphasized the long wave development 
cycles which are believed to have marked the macro-history of Europe from the 
Middle Ages to this day. The two urban historians Hohenberg and Lees are of the 
opinion that the European urbanization process from the l4ch to the 19th centuries 
has swung between two phases, one expansive “urban’’ A-phase and one stagnating 
“rural” B-phase. They developed a model that emphasises system internal factors. 
The geographer Harold Carter on the other hand has emphasised urban change by 
leaps, so called “genetic” phases, where the mechanisms of change are external and 
the urban systems tendency towards an inner balance is degradated by changes in the 
system’s external conditions. The examinations of this study of the chronology of 
Swedish urbanization are, inter alia, an attempt to discuss and tentatively test this 
theoretical contrast.

An A-phase...
During the early modern time the population growth of the townships of the realm 
was very strong. Town population grew from fully 30 000 in 70 towns in the 1 570’s 
to nearly 300 000 in 108 towns in the 1810’s. As a percentage the growth of indi
vidual towns normally varied around the 0.5 to 0.6% level which means that the 
Swedish “median town” grew from fully 400 to 1 200. In the 1570’s half of the 
towns were in the magnitude interval around 270 to 850 inhabitants. In the 1810’s 
these figures had risen to around 800 and 2 500 respectively.



The 17th century stands out as a period of qualitative urban systems change. An 
initial expansion began already under the Vasa sons. From the 1610’s growth increased 
and it culminated some time during the latter part of the 17th century, perhaps in 
the 1660’s or 1670's, but an expansion of the urban system could be seen already 
during the latter part of the 16th century. In the 1580’s the Crown started to found 
new towns and much suggests that towns then had a relatively good growth. Stock
holm though does not seem to have reached the decisive era of expansion and the 
large town founding campaigns would not start until around 1620. It is delicate to 
comment on the changes in the degree of urbanization before the 17th century but 
the insufficient data suggest that it can have been reasonably settled around 4% 
during the latter part ol the 16th century.

During the latter part of the 16th century and during the 17th century the num
ber of towns grew from 70 to more than 100 at the same time as the aggregate town 
population increased from 51000 to around 165 000. Much suggests that town 
growth and urbanization was intensified after the I6l0’s. The degree of urbanization 
increased from around 4 % to 9 % at the end of century, maybe even in a shorter time. 
Most of the increase occurred during the former part of the century. With modern 
standards the change was marginal but compared to the standards of the time it was 
substantial. Data are uncertain but if they are correct they indicate a qualitative 
change in the conditions for urbanization. Some structural features in the pattern of 
urbanization further the impression of a qualitative change, a radical re-structuring 
of the urban system.

The urban system was polarized during the 17th century. Some towns had a spec
tacular growth. Thus the march of Stockholm to become the proper capital of the 
realm occurred during the 17th century when the capital’s population grew from less 
than 10 000 to more than 57 000. The dynamic expansion of the capital seems to 
have been concentrated to the period around 1620 to 1650. The city’s share of the 
total urban population then increased from 15% to 35%. Already in the 16th 
century Stockholm definitely was the largest town of the Swedish realm but from 
the middle of the 17th century there was no competition at all. The transition of 
Stockholm into a capital in a “mono-centric” town-system was typical of the times 
of princely absolutism. Second rate towns barely reached over 4000 inhabitants 
whereas the capital had ten times as many. The rapid expansion of Stockholm must 
be seen in connection with the external and internal expansion of powers of the 17th 
century. This is the time of Sweden’s period as a great power and kingly power cent
ralized and controlled resources in a way not previously possible.

At about the time of the Stockholm expansion a large number of new townships 
were founded. This often discussed wave of town foundations was mainly limited to 
a few campaigns between around 1580 to the beginning of the 1650’s with con
centrations to the years around 1620, 1640 and 1650. The numbers rose by two 
thirds to be largely stable after the l650’s. The addition of urban population caused 
by new foundations exceeded 30 000 inhabitants in the 17th century. The town 
foundations of the 16th and 17th centuries were governed by convenience and historic 
chance. The organization and bureaucracy of the state were too underdeveloped for



a continuous town policy in the true sense. The interest for town development com
peted with other projects and the result was a seemingly random and stop-go policy 
ot town foundation concentrated to some larger campaigns and governed by the 
ruling monarchs, princes’ and royal advisors’ temporary needs and interests. Parallel 
to the new foundations there were other no less important re-structurings of town 
dispositions. A factor of great importance was the territorial changes of the period. 
The Swedish realm acquired a great number of new towns in the middle of the 17th 
century when the Scania provinces were taken from Denmark. The earlier Danish 
towns accounted for an important addition of urban population. More than twenty 
towns and around 17 000 urban inhabitants were added to the Swedish realm in 
this manner. The strong growth in numbers of towns during the 16th century meant 
a definite increase in urban population in the realm but the increase did not al
together depend on the many new towns. A weighty part came from the growth in 
existent medieval towns (exclusive of Stockholm) that increased by more than 
30 000 inhabitants during the 17th century.

Other structural changes did also contribute to a reshaping of the urban system of 
the 17th century; there is evidently a connection between the largeness, age an growth 
of the towns. Without exception the smaller town seem to have had a relatively good 
development potential. Oftentimes the small towns as a group had a higher growth 
rate than the larger towns as a group. Towns in the higher town hierarchy seem to 
have been more sensitive to large scale changes. There was also a clear relation be
tween the age of towns and their growth. Indeed more recent towns had often had a 
rapid initial growth but earlier than the older towns they reached their “expansion 
ceiling”. The material shows a successively decreasing trend for maximum expansion 
which verifies a thesis on decreasing marginal resources for more recently established 
townships. At the same time there was also a connection between the period of town 
foundation and the then prevailing general trade conditions, which confirmed a thesis 
on a connection between original resources and the town growth possibilities. Towns 
founded during demographic and economic expansion periods proved to have better 
conditions for development than towns founded during recessions. For the urbaniza
tion of the 17th century this meant that new-founded towns established during the 
early Vasa times had a better development than those established in the middle of the 
17th century, and, in the greater chronological perspective, that high medieval towns 
had a better development than the early modern towns.

After a most intensive period of expansion during the earlier part of the 17th cent
ury a certain flagging seems to have commenced. The aggregate population growth 
was moderated. It is also possible, though uncertain, that the degree of urbanization 
was now increasing more slowly. The spectacular growth of Stockholm passed into a 
more “normal” population growth. The signs of a flagging can be seen already 
around the middle of the century.

This period of declining growth is mirrored in the chronology of town founda
tions. The town founding epoch came to an end just about at the same time as one 
can see signs of a decrease in the urban population growth. The expansion of the 17th 
century seems to have reached an “urbanization ceiling”. Expansion strength was re



duced successively in the small new-founded towns of the 17th century. The new 
towns of the l640’s and 1650’s were never as rich in population or as expansive as the 
previously founded towns. On the contrary the Crown was forced to close down a few 
unsuccessful new towns as from the middle of the 17th century. As far as can be judged, 
the economic and demographic prerequisites for a continued policy of town founda
tions disappeared by the middle of the century.

... and a B-phase
The course of urbanization during the 18th century can be described as more bal
anced than that of the 17th century. One can regard this period of Swedish urban
ization as a B-phase, a down levelling of an early modern urbanization cycle. During 
the 18th century only a few new towns were founded, most of them towards the end 
of the century. Stockholm went into a long period ot stagnation that was to go on 
until the middle of the 19th century. From still around the 57 000 inhabitants the 
capital's population increased moderately to a full 70 000 in the 1810’s. The rate of 
urbanization stabilized just below 10% until the middle of the 19th century. The 
whole pattern of urban growth shows signs to be generated from below by agrarian 
expansion. Radical urbanization effects would not come until the full emergence of 
the industrial society.

This description of the 18th century is best suited for the time after 1750. The cen
tury began with a noticeable stagnation, a period which here has been called “urban 
crisis”, and which lasted for the two first decades of the century. The whole urban 
system was then affected by a markedly lower growth than before. The overall town 
population number grew very little and town growth in individual towns sank to 0.3 
to 0.4 % per annum. Stockholm was particularly affected, but with varying strength 
regression hit the larger part of the urban network. Indications suggest that perhaps 
more than one third of all the towns in the examined area had negative growth be
tween the 1690’s and the 1730’s. During the crisis the urbanization level may have 
gone back a bit but without “de-urbanization” being more than a few percent.

There were probably several reasons for this stagnation. The break down of the 
Swedish Great Power experiment in a combination with unfavourable international 
trends co-operated with famine, epidemics and military pressure. It may also be pos
sible that more basic causes and effects lay behind. It is not unthinkable that the polit
ical period of expansion during the later part of the 16th century and the earlier part 
of the 17ch century created some of the resources that made the town founding policy 
possible. The expansive great power policy may have been a necessary requirement for 
the founding of towns to the extent it actually happened. Against that background it 
is reasonable to see the transition period between a resource creating great power policy 
and a defensive resource keeping strategy as the critical point where towns no longer 
could be founded and was not experienced as essential. Thus an important reason for 
this breaking of trend can be the overexertion of the resources of the realm that was 
the negative result from the great power policy. The period of large-scale territorial 
takings was over. As from around 1660 one had to practically aim at defence of earlier 
territorial gains.



Not until the Age of Liberty did the conditions for growth seem to improve 
again. During the 1720’s recession turned into expansion. The strong growth be
tween 1720 to 1750 had characteristics that take thoughts back to the 17th century 
with the growth of the capital and a certain increase in urbanization rate. Stockholm 
was especially expansive and in a few decades managed to regain earlier losses of 
population but the increase in urbanization rate was more of a tendency than a real 
change.

The unequivocal picture of a cyclic phase of increase during a prolonged 17ch cen
tury and flagging phase during a prolonged 18th century (an A- and a B-phase) is 
marred by the urban development of the first half of the 18th century. Between the 
expansion of the 17th century and the balanced urbanization of the 18th century 
there was a dynamic period of crisis and new expansion. These strong oscillations 
involved a course of events that do not unequivocally let themselves be forced into 
the conception of a prolonged phase of stagnation, a B-phase. Certainly the urban 
crisis at the beginning of the 18th century is compatible with the general picture of 
an early modern cycle since it can be seen as a delayed variant of the much debated 
“17th century crisis”, but it is difficult to see the expansion between 1720 and 1750 
as a picture of stagnation. The strong expansive tendency and the radical re-structur- 
ing of the town system that had characterized the 17th century had no equivalent 
during this shorter phase of expansion. It is more likely to regard the Age of Liberty 
expansion as a recovery phase after the “urban crisis” at the beginning of the 18th 
century and that it is a recovery within the framework of a long-term stagnation.

Thus the first half of the 17th century was marked by “crisis” and “recovery”. Rather 
than let this disturbance invalidate the comprehensive cyclic model I have regarded 
the strong dynamics during this period as a product of the special political, social 
and economic circumstances which arose after the collapse of the Swedish great 
power. The general European “17th century” crisis was late to reach Sweden, but was 
deepened by the political overexertion of the nation. In my opinion it suggests that, 
in a longer perspective, the dynamics of the early 18th century be seen a s a crisis-filled 
adjustment to new and more limited structural conditions. The period from 1690’s 
to the middle of the 18th century is the start of the levelling phase.

Nothing from the dynamics of the earlier part of the 18th century lasted. The secu
lar stagnation of the urbanization cycle stands out as completed after around 1750. 
Stagnation tendencies, which started to show already at the end of the 17th century, 
reoccurred and signalled the end of an old era and the beginning of a new. Then began 
the long period of urban/rural balance that was to last for almost a hundred years. 
During the later part of the 18th century and the early 19th century town growth was 
just about the same as national population growth, which meant a stable urbaniza
tion rate around a level of 9 %■ The relation between the “stagnating metropolis” 
Stockholm and the lower levels of town hierarchy changed once again but this time 
to the advantage of small and medium size towns. The latter part of the 18th century 
brings out a picture of a more balanced development with a tendency towards “town 
growth from below”.



Times of trends or phases?
In the introductory theoretical analysis of the chronology of urbanization a cyclic 
trend model formulated by two American urbanization historians, Paul M. Hohen
berg and Lynn Hollen Lees, stood against a phase model designed by the British 
town geographer Harold Carter. On the part of Hohenberg/Lees the built-in mechan
isms of change stand out as the driving forces in a cyclic oscillation between rural 
and urban phases. Thus the start and rise of the cycle, the A-phase, is driven on by 
an already ongoing agrarian expansion, while its culmination and follow-on stagna
tion, the B-phase, implies a lagging behind rection to an already earlier agrarian 
stagnation. Urban “overheating” passed into crisis and stagnation. Carter’s model on 
the other hand stresses external influences, which are supposed to more or less force
fully drive the town system towards change and reshaping. Carter’s phase model 
puts less emphasis on inner dynamics but implies on the other hand that town sys
tems should be seen as more open for external impulse to change. The question is to 
what extent a trend or phase model is best suited to describe the chronology of the 
Swedish early urbanization?

The Swedish urbanization during the 250 years from 1570 to 1820 corresponds 
fairly well with the Hohenberg/Lees’s trend model. It is possible to regard the Swe
dish urbanization process as a cycle from a “rural” A-phase where town growth is 
generated by a structural, demographic and economic expansion to an “urban” B- 
phase marked by an initial overheating and crisis followed by long-term stagnation. 
Carter’s phase model seems to be better suited to explain the town system creation 
during the critical period 1150 to 1350 and the dynamic modern urbanization of the 
latter part of the 19th century. In the first case the Swedish development of society 
was strongly influenced by external impulses, mainly from feudal systems of society 
that then were spreading from the Franconian and German core areas in western and 
central Europe. In the second case the society of industrialism reached our latitudes. 
But the question is whether the phase model can give an explanatory contribution 
also to the sequence of urbanization between those two periods of transition. That 
should then apply to the former part of the 17th century, when the town system was 
re-structured in a way that could be described as a “genetic phase", i.e. a thorough 
period of transformation. There were several structural changes during this period of 
which not least the increase of urbanization rate is worth noting.

A new factor seems now to have played an important role as a driving force. At this 
time the State, as an organization of society, gained such organizational power that it 
managed to steer urban resources to the centre of the realm and to initiate new towns 
in the periphery of the realm at the same time as it expanded territorially and thus 
incorporated new towns into the Swedish urban system. Primarily it may be in the 
short period and local perspective one might find the immediate effect of historic 
agent’s pronounced and hidden aims. However, the pronounced aim of the central 
power has obviously played a part even for the long-term development of the town 
system. Political centralization of resources gave the Crown the tools for a thorough 
change of the urban system.

The impression of the influence of political trends must not withhold the fact that



town foundation policy has had a structural basis. For instance, nothing speaks for, 
that founding of towns could be possible or successful, if demographic or economic 
conditions were lacking. As a matter of fact the erratic foundings of towns tend to 
conceal an underlying, structurally determined, continuity of events. Regarding the 
decades between 1610 and 1650 as a “genetic” phase, the governing hand of the 
State can be looked upon as the decisive “external” influence. The State entered into 
organizing and stimulating growth within a town system that already possessed 
good conditions due to an ongoing economic and demographic expansion.

The Geography of Urbanization

Theory and method
In the chapter on “the geography of urbanization” changes in the urban landscape, 
and the localization factors, which have influenced the gravity shifts of urban geo
graphy, is analysed. Town geography has since long been about analysing factors of 
localization behind the development and placing in the landscape of towns. A num
ber of factors are brought forward as more or less basic. Thus availability for con
sumption presupposes a central location. The need for good communications on the 
other hand has a tendency to draw towns to waterways and crossroads. Towns with im
portant facilities for production have an advantage in the nearness to energy sources 
or commodities. Tradition stands out as an important factor of localization for already 
established towns. In pre-industrial times towns were often moved, but this was ex
pensive and it was even more common that they stayed where they were once esta
blished. A certain role was also played, for more or less chance-like reasons, by the 
ambitions of the town founder. Should one want to systematize these different kinds 
of localization factors one can speak of localization governing patterns for consump
tion, transport, production, tradition or actors. Normally several of these factors would 
play a part when the urban landscapes change their character or when new patterns 
emerge.

Urban systems can also be analysed in more general models. As we have seen, 
Hohenberg/Lees’ and Carter’s models explain change in urban systems from two dif
ferent perspectives, on the one side a cyclic model where inner change mechanisms 
govern the sequence and, on the other side, a phase model which leaves more latitu
de for external influences. The dimension of room can likewise be seen as a state of 
opposition between two basic models. In this chapter “central place theory” stands 
against a theory of “uneven” urban development. Thus the chronology of urbaniza
tion matches the geography of urbanization.

Central place theory emphasises one factor, centrality, as the important factor for 
localization. When centrality can act undisturbed towns will arrange themselves in 
hierarchic patterns founded on a competition between towns on different levels. The 
central place theory postulates a stratification of central townships after their func
tions and trading area range. An underlying assumption is that townships that are 
higher in hierarchy are not only functionally more complex and have larger influence



areas but also tend to have a greater population. The theory of uneven urban deve
lopment on the other side relates regional urban systems to the greater connections. 
Influence from outside form the basic conditions for the inner development of town 
systems. The urban processes are to a higher degree governed by changes in the in
ternational market and other macro-processes than by a long-term striving towards 
an inner balance in the sense of the central place theory.

The two models do not exclude one another. It is reasonable to see changes in social 
systems as products of both inner mechanisms of change and of external influence. 
Some periods of urban development can be marked by the inner “logic” of the urban 
system, others can mean a strong urban change brought about by changes in the sur
rounding world. A good point in setting the two views against each other is that they 
make evident the basic differences in urban systems creation and change. In both 
views lies the more comprehensive problem that is about the tendency of social sys
tems towards inner balance and stability alternatively systems’ transgression and 
change. On this general level the problem has both a time and a space dimension.

In this study I have often used the concept of urban system at the same time as I 
have asked whether the systems concept is applicable to historic reality. Can the 
Swedish-Finnish towns of the early modern period be described as a system of towns 
or should one be satisfied by speaking of a more loosely connected urban network? 
Had towns reached such a degree of integration that they could be seen as a differenti
ated and limited system?

A differentiated town system presupposes a centre, a periphery and a hierarchy of 
centres on different levels. For the central township theory to be meaningful, the stu
died network of towns should be part of a “system” i.e. have a relation. Rank-size dis
tributions are a much discussed, but also established, way of analysing the inner qual
ities of town systems. The towns are arranged in a log curve in a sliding order of size. 
An ideal and typical rank-size curve has an even slide and shows a situation where the 
largest town is double the size of the number two, and three times as large as the 
number three etc. Such a “log-normal” curve most often assumed to correspond to an 
open capitalistic economy system with towns in an unregulated competition. Devia
tions from this pattern can then be interpreted in different ways, inter alia with a star
ting point in the degree of integration and inner mutuality of the system. Research 
has been especially interested in different types of often re-occurring patterns. A 
curve where the larger cities are smaller than expected is interpreted as an imperfect
ly integrated system. A so called “primacy” means that the largest city in a system is 
considerably larger than expected, and the smaller towns are underdeveloped. This is 
mostly interpreted as a politically conditioned over-centralization of urban resources, 
perhaps in a combination with a lower ranking of the lesser centres of the system. The 
anthropologist Carol Smith emphasises the systems’ “maturity” and suggests that 
mature systems are connected with modern capitalistic economies, while immature 
systems are found among the economically underdeveloped societies.

The chapter on “the geography of urbanization” emanates analytically from the 
cyclic chronology that was established in the chapter on “the chronology of urbaniza
tion”. An expansive A-phase thus stands against a relatively weaker B-phase. The



17th century stands out as a period of a qualitative urban systems change and the 18th 
century as a period with a more balanced process of urbanization. The patterns of 
change are mainly interpreted from charts, rank-size graphs and hierarchy diagrams.

An A-phase ...

Centrality
The urban system pattern that emerged in the 16th century was the end result of a 
several hundreds of years, medieval, urbanization cycle. Townships were geographic
ally unevenly spread. They were oriented towards the coast or concentrated to the 
main agrarian areas. All the north of Sweden and all Finland were without towns. 
Some fundamental features exist even today and can be brought back to the lasting 
stabilizing conditions that already during the medieval urbanization cycle drew the 
boundaries for the spatial division of the urban system. Boundaries were set by the 
Nordic climate, the topography of the landscape, and the availability of commodities. 
The sparsely populated Swedish realm had its population agglomeration concentra
ted to fertile Hat country, coastal regions, river valleys and mining districts. The 
woodlands in the northern, eastern and southern inland parts were periphery districts, 
and were to a great extent totally uninhabited, or very lately colonized and partly 
economically cut off from the “urban" world far away.

With such ethno-geographical conditions the prerequisites for developed town
ships were limited. It may well be asked whether the towns of the realm during the 
early Vasa times were part of an urban system if by that one means a certain degree 
of urban integration and a mutual division of roles between the towns of that system. 
The rank-size division rather suggests a weak integration. Although the geographical 
picture shows signs of regional town systems they are without a developed connection 
with a nationwide system. At the same time the political geography of the realm 
made the creation of a developed centre/periphery structure difficult. Stockholm of 
the 16th century was the largest city ol the realm but hardly a city with a nationwide 
influence area. The geographical division of towns in the 16th century was close to 
what Paul M. Hohenberg and Lynn Hollen Lees have described as a network system 
oriented towards a number of coastal regions “gateway cities”.

During the 17th century the town system grew quantitatively and interdepend
ency increased. Town structure tended to move towards a loosely organized central 
place system. A moderately stable system of towns from the second to fourth and 
fifth ranking levels were topped by a pronounced primacy as from the middle of the 
17th century and onwards. Certainly this phenomenon was a manifestation of social 
and political centralization but it can also be seen as a trendy development away 
from a well-integrated town system. In a rank-size perspective it was then a question 
of over-concentration of urban resources.

The growing of a nationwide urban hierarchy was a sign of the great power era. By 
the economic and demographic development, but also as a consequence of the States 
political and administrative intervention, the towns after some time became more



strongly dependent of each other and more competitive. They were placed in a con
sciously formed economical system built around economic specialization and regio
nal division of work. Centralizing tendencies were strong and created a concentration 
of urban resources to a number of expansive cities with Stockholm as the extreme 
example.

The early modern Swedish town geography was also marked by interaction bet
ween centre and periphery. This does not seem to have been about any pronounced 
competitive relation. One can rather discern a parallelism between general urban 
growth and a pronounced increase in the capital’s population. Apparently this was 
the case during the early part of the 17th century when development was dominated 
by a strong general expansion, at the same time as Stockholm had its fastest period of 
growth by any comparison.

The new absolutist State power extended its network of towns to areas that former
ly were without such. The coastal regions of Norrland and Österbotten were drawn 
into the urban system of the realm. The same happened to the economically import
ant mining areas. One of the prominent new features was the string of pearls of towns 
that were localized along the coasts of the Gulf of Bothnia. Remote and sparsley 
populated outlying land were connected economically and politically with the cen
tral parts of the realm and indirectly with the international markets. After the early 
initial period an urban hierarchy and a certain integration of the Bothnian town system 
was gradually created. Mining stimulated a move towards the periphery. The coast of 
Norrland and the mining areas can be seen as an out-turned centre-periphery move. 
Apparently, and well known to research, it was all about a strong States endeavour to 
extend its control and exploitation apparatus towards the outer areas of the realm.

The same incentive lay behind the condensation of the town system that came 
about in parts of already urbanized areas. This applied to southern Västergötland and 
around the Gulf of Bothnia where an early generation of towns were followed by a 
later generation. Active attempts to found towns also in the Finnish inland did not 
turn out well. In these parts the prerequisites for a developed town system were still 
lacking. Another area, where signs of over-establishing were showing, was the Scanian 
provinces. Already the Danish Crown had started to dismantle medieval town founda
tions and this policy was followed up by the Swedish Crown that especially in Ble
kinge aimed at a concentration of urban resources towards fewer but stronger towns.

When the early modern wave of town foundations abated after the 1650’s this pro
bably meant that the economic and demographic conditions for founding of towns 
had deteriorated. These worsened conditions give an explanation why the large wave 
of town founding of the early 17th century was turned into its reverse, the closing- 
down of towns. Two basic motives for the closing-down of towns can be perceived: 
centralization and insufficient conditions for new towns. In town rich areas the Crown 
sometimes made efforts to centralize urban resources. In such cases the burghers in a 
closed-down town were urged to move to a nearby town. This type of centralization 
endeavours may have had an aim to limit competition. The other motive was simply 
that newly founded towns were not able to develop. They remained small and the 
cause may often have been insufficient resources in the surrounding area.



Uneven urban development
A number of economic regions can be identified within the Swedish town system, 
which to a certain extent has shown a regionally “orchestrated” urban development. 
Perhaps the most obvious example of this type of regionalism during the early 
modern period is Bergslagen. During the expansion of the mining industry in the 
17th century the conditions for urbanization in this area was transformed in a way 
which reflects the central role of iron works and exports for regional economy. At the 
beginning the Lake Mälaren towns profited from their status as transit towns for iron 
exports. With the increasing dominance of Stockholm the competitive situation for 
the surrounding towns was made more difficult which brought about stagnation in 
these formerly flourishing transit towns. At the same time, in the middle of the 17th 
century, iron works expansion had reached such a level that it became a factor of 
competition for the towns. The result was a reversing of the town policies for the 
area from foundations to withdrawal of town charters. With these changes, which 
probably culminated some time in the latter part of the 17th century, the role of iron 
works ceased to be the motor behind the urban development in the Lake Mälaren 
basin. The main focus moved westward where the export route from Värmland via 
Gothenburg created urbanization effects similar to those that had stimulated the 
expansion of the Lake Mälar towns before the introduction of staple restraints. This 
expansion reached its culmination as well. As from the middle of the 18th century 
Swedish iron exports in general were a stagnating business.

Another region showing tendencies of “uneven urban development” was the 
inland of Götaland. There it was instead the rhythm of agrarian economy that was the 
basis for development. There was a clear contrast between the grain producing cen
tral districts and the peripheral stock-raising districts. The sparse urban network of 
the peripheral wood areas was of course dependent of the low population density but 
also of low productivity. In these areas the conditions for a central place system were 
weak even though towns were situated far from each other. The greater town density 
of the central districts on the other side confirms the central role of agriculture for 
pre-industrial urbanization processes. The contrast between grain and stock-raising 
areas had a parallel in the regional urbanization. Both these areas were regions of sur
plus, but the markets for them were partly different. The market for stock raising lay 
in northern and western Europe and during the 16th and 17ch centuries to a growing 
degree in the urbanized parts around Lake Mälaren, in the mining area and in Stock
holm. The domestic market was to imply more, as mining and the capital expanded 
in the 17th century. When this time of prosperity had reached its the zenith the market 
for the southern Götaland stock-raising staple commodities stagnated. International 
demand did also decrease during the latter part of the 17th century. It is probable that 
this distribution cycle affected the urbanization of southern Götaland. Up to the 1690’s 
the growth picture is markedly positive compared to the rest of the realm. Thereafter 
the growth picture for the region is not as unequivocal.

Principally it would be possible to further isolate regions within the very extensive 
and geographically varied Swedish realm. Different regions have expanded and stagna
ted in a co-variation with market changes for one or a few staple businesses. The role



of forest products for the Finnish coastal towns and the coastal towns of Småland and 
Bohuslän can be pointed out. Or the importance of stock raising for the Scanian 
coastal towns. This kind of economic influences explain geographical shifts of main 
focuses within the urban system. In this sense the town system went through an 
“uneven urban development” where different areas developed with a different pace 
as a consequence of large-scale changes in external influences. This partly explains 
regionalization which primarily is not decided by central places but governed by the 
type of exogenously driven "genetic” phases as discussed by Harold Carter.

Certain areas, especially in southern and western Sweden also showed a politically 
conditioned “uneven urban development”. In those areas the urban regionalization 
was determined by external factors that were not primarily economical. One can 
describe them as geo-politically determined town regions. The fact that the national 
border between Sweden and Denmark before 1658 separated the Danish coastland 
trom the Swedish inland underlined the peripheral situations of Västergötland and 
Småland. The situation of western and south eastern Sweden was radically changed 
after the l650’s. When the border between Sweden and Halland/Bohuslän disappear
ed this at the same time meant an evident western shift of urban system gravity. But 
this was a western shift that had two important components — the changed geo-poli
tical situation and geographic shifts of the international markets. Above all the geo
graphic situation must be pointed out, which did not only affect western Sweden but 
also south eastern Sweden. The border changes of the era of great power tied the 
realm more tightly, politically and militarily, to the northern areas of Germany. The 
situation demanded that resources were brought to the south, and that political force 
was mobilized in the newly captured areas both on the Swedish and German side of 
the empire. It became necessary to create a strong but also strongly controlled “Swe
dish made" urban structure in the Scanian provinces. Moreover the border changes 
meant that the narrow corridor that had earlier connected the Swedish realm with the 
western seas opened up to be an important military west coast that attracted Crown 
investment and urban growth.

With these geo-political changes there was a gradual shift in the international 
markets. Economic growth in The Netherlands and England combined with the 
obvious signs of crisis in Germany during the 17th century created a new geographic 
structure in the international demand pattern. The German Hanseatic cities lost their 
former power and economic strength. During the 17th century the Dutch filled the 
void after the Hanseatic League and was to heavily expand trade with Sweden. At the 
end of the century and especially during the 18th century this leading role was taken 
over by England that did now establish its role as the foremost imperial power of the 
world. The combination of these geographical attributes created a westerly shift in 
Swedish export geography. The western ports headed by Gothenburg had an increas
ing importance. This orientation towards the west was certainly something new in 
comparison with the practically one-sided Baltic orientation of the Middle Ages and 
the 16th century.



... And a B-phase

Centrality
In comparison with the strong dynamics of the 17th century urban processes, the 18th 
century stands out as a century with calmer and more balanced urban processes — the 
B-phase of the early modern urbanization cycle. The 18th century changes may' be 
described as a tendency towards growing integration. But one should not talk about 
a strongly integrated urban system even at the beginning of the 19th century. Urb
anization rate was low and provincial towns were still small. In the 18lh century the 
rank-size distribution began to come close to an ideal, so called, log-normal curve, 
but yet in the 1810’s deviation was considerable. The urban crisis at the beginning of 
the 18th century even involved that the ongoing process of integration came to a halt. 
The crisis decades are framed by an almost identical rank-size distribution during the 
1690’s and the 1730’s. As a matter of fact one cannot see any long-term adjustment 
to the rank-size rule until the latter part of the 18th century. Only at the end of the 
great power times did the town system of the realm get sufficiently stable boundaries 
for the inner process of integration to make itself more permanently marked.

The primacy situation remained and the rank-size curve lower in the hierarchy had 
a lower inclination than the rank-size rule predictions. When Stockholm, after crisis 
and recovery, went into its long stagnation phase from mid 18th century, this meant 
that the eminent position of the city was somewhat weakened, although without the 
primacy position being lost. Stockholm of the early 19th century was still the by far 
largest city of the realm with a population 3 to 4 times as large as the next city, which 
at the time was Gothenburg.

During the 18th century peripheral expansion in the form of town foundations had 
more or less come to an end. It was not until the end ot the century that towns were 
once again founded and then in other circumstances and with other motives. A more 
liberal economic thinking had made itself felt. At the same time the 18th century also 
had a peripheral expansion but now it was about growth from below within the frame
work of the existing urban system. Reasonably this can be interpreted as a manifesta
tion of a certain expansive dynamics within agrarian production. Agrarian product
ion increase and prolétarisation of countryside had its match in the expansive 
development of small and medium size towns as from the middle of the 18th century.

One factor that probably contributed to the relative stability of the town system 
was the new conditions for State power. Sweden was no more a great power. The rea
lity of the new, small, state radically changed the conditions for town system growth. 
The resource basis shrunk and thus did the conditions of the mercantilist ambitions 
and the capacity for effective policy. Apart from the recovery phase during the second 
quarter of the 18th century, when indirect and direct State support probably played an 
important part, the impression is that structural factors were more important in the 
18th century than the will and capacity of a strong State power to force urban change. 
In this respect the contrast to the 17th century is beguilingly obvious.

In structural terms the 17th century can be seen as a restructuring period during 
which a national coherent system began to be shaped but was halted by territorial



changes and the urban crisis at the beginning ot the 18th century. The Age of Liberty 
on the other hand indicates a comparatively balanced growth towards increased in
tegration. Perhaps one can talk about a transition or preparatory stage ot the indus
trial urbanization ot the 19th century.

Uneven urban development
The 18th century was also marked by a clear regional and individual development. 
During this century though there were partly new factors, which recreated the urban 
landscape. Mining industry had lost much ot its dynamics and was thus less impor
tant to urban development. Instead one can see how forestry in a more clear way 
began to affect the regional urban process. In the central parts of Götaland the towns 
had a considerable growth during most of the 18th century and after the initial dec
ades of crisis. In the grain producing central districts of Väster- and Östergötland de
velopment was clearly positive in a boom that seemed to be driven by an agro-eco- 
nomic expansion. One part of the uneven urban development of the 18th century was 
the fishery boom of the west coast that lasted for several decades and created strong 
urban growth in the coastal towns concerned. The new saw-mill industry in Finland 
bettered the conditions for exploitation of peripheral forest resources. The back
ground to this was the strong English shipping expansion and the growing English 
demand for timber.

The geo-political changes in southern Finland also created new conditions for the 
Finnish towns. With the fall of the great power there followed a defensive foreign 
policy situation, which did not lack revanchist elements, but was primarily aimed at 
minimizing losses. During the expansionist period of the 17th century development 
had been characterized by political territorial consolidation, which inter alia invol
ved attempts to link Russian trade into Swedish furrows. The Baltic States area was 
naturally very important to trade and shipping in southern and western Finland. But 
the Finnish situation was strongly affected by what happened at the same time in the 
Russian tsardom. From the reform policies of Peter the Great there emerged a force
ful Russian tsardom, and also a tsardom with a clearer orientation towards the west. 
The foremost manifestation ol this was the new Russian capital Saint Petersburg at the 
Neva estuary in the Finnish Bight. The city very quickly developed into an area metro
polis with an extensive sphere of influence that stretched its tentacles far into Finland.

The Russian power-build also had political consequences for the Swedish great 
power. Finland became a strategically more important part of the realm in the Age of 
Liberty, but at the same time a province that had become considerably more difficult 
to defend. As in the Scanian provinces of the 17th century the 18th century Finland 
required a power-build and an influx of resources. The new threat could not be fended 
off though. As a consequence of losses of large land areas military resources had to be 
concentrated further to the west. The military town foundations during the Age of 
Liberty, the retounding of old Veckelax to Fredrikshamn and the new founding of 
Lovisa were totally conditioned by the Russian power expansion into formerly Swe
dish territory. In this context can also be seen the Helsinki change from a small agrar
ian mercantile town to an enlarged military outpost. Thus, against a noticeable west-



ern move in the Swedish part of the realm can be put a likewise noticeable politically 
motivated westerly move in southern Finland of the 18th century. Large-scale politics 
in Sweden was simply driven westward and this affected the urban system.

The Urban Network — System or not?

The Urban Hierarchy
To describe the Swedish town system as hierarchic has been one ot the cornerstones 
of my study. The early modern Swedish town system seems to be a “system” in the 
sense that one can discern an urban hierarchy that has certain features common with 
the theoretical central place model. One can easily find a system’s centre and one can, 
with some reservations, discern the boundaries of the system and thus its tendency 
towards introversion. Around the centre of the system there were a group of regional 
second rank towns as main centres for the coast oriented regions. On lower levels and 
in geographically intermediate positions there were towns less large. The pattern 
regularity was forcefully broken through by the geography of nature and the uneven 
population spread in the realm. Another important tendency was the uneven urban 
development that meant that economically expansive regions could grow in parallel 
with weaker development in other areas.

How many hierarchical levels can be found in the Swedish town system and 
which central place regions can be distinguished? From late medieval times Stock
holm stands out as the primary city in the hierarchy. At latest as from the latter part 
of the 15th century the city stands as the clearly largest and also in functional aspects 
as most important. All the same Stockholm became a modern capital only with the 
build-up of great power of the 16th century. Then at first, Stockholm can be seen as 
a centre of a system covering the realm with obvious influences in peripheral parts. 
The next hierarchy level is also recognizable already during early Vasa times, but 
even in this case it is doubtful whether the different urban regions were strongly 
coupled to the centre of the realm. The most important second rank towns of the 
16th century were coastal towns that constituted portals or gates for the inland pro
duction areas. Beneath this relatively stable second rate level was a third level with 
towns which to all appearances found development niches or expansion space in the 
localizations between the second rate towns.

Town hierarchy gets more flexible the further down you go in the system. Already 
at the third rate level, regional central community hierarchies to a greater extent are 
affected by the advancement or decline of towns. This becomes more evident at levels 
below the third rate towns. Nevertheless one can distinguish a tendency among towns 
to rank in fourth and fifth rate levels. When it comes to towns further down in hier
archy we are coming close to the urban level at the same time as regional patterns are 
more indistinct. Some of the very small coastal towns have obviously had difficulties 
in upholding an independent economical development in their positions between 
larger central communities. They only had local influence. Their influence upon the 
countryside must have been limited.



The touch of mobility and re-structuring of the lower sphere of town hierarchy 
does not remove the picture of a clean-cut town system covering the realm. The 
town network is decided by more factors than centrality and the nearness to the town 
users, but during the 18rh century it is reasonable to regard this town network as a 
marked off town system with a certain degree of integration and mutuality between 
integral towns. Hierachisation had increased from the 1570's to the 1810’s. In the 
latter times several levels are perceived.

Generally the town system went towards an increasing integration but the process 
was gradual, it had periodically slowed down and never went all the way during the 
early modern epoch. During the 17th century territorial changes made urban inte
gration come to a halt. From an overall perspective however it is reasonable to see the 
Swedish town system as an urban network moving towards increasing integration 
and increasing mutuality. From a town geographic perspective one can point to the 
growing hiérarchisation and the regionalization. Both these phenomena let themsel
ves be rather well explained by the central community theory with its emphasise on 
centrality and the inner balance of the system. But this is far from the whole truth. 
Other factors also contributed to form urban regions and an uneven urban develop
ment within the realm. The centrality factor worked in contrast to and in coopera
tion with regional economical specialization.

Centre and periphery
A systems theory way of looking at the matter requires an obvious and observable 
relation between centre and periphery. Many times this relation is described as a 
mere competitive relation where the one pole grows at the expense of the other. But 
favourable conditions may of course create an “orchestrated” growth which affects 
the whole or the larger part of the town system.

Actually it is only a very few particulars on which one may possibly be able to 
speculate over a connection between the town growth and the centre/periphery rela
tion of the Swedish/Finnish town system during early modern times. Such a relation 
can be traced during the Stockholm expansion phase of the 17th century and the 
city’s relation to the most nearby competitors. The city's strong position as a staple 
for the Lake Mälaren area and the easterly oriented parts of Bergslagen brought 
about a difficult competition situation for some of the towns around Lake Mälaren. 
A similar situation may have occurred between the 1730’s and the 1770’s. Stock
holm’s vital recovery after the urban crisis at the beginning of the 18th century did 
not have any correspondence in the other towns of the Mälaren basin where deve
lopment on the contrary was relatively weak. Perhaps the long-term stagnation of 
Stockholm from the middle of the 18th century and onwards can be seen in a sim
ilar perspective. In parallel with the stagnation of the capital there was an intensive 
town growth that I have earlier characterized with the expression “urban growth 
from below”. However, it is not a given fact that this phenomenon should be inter
preted as a manifestation of competition between Stockholm and the small and 
medium size towns of the realm. If the urban growth from below was generated by 
agrarian growth, which seems reasonable to assume, it should be seen as a follow-on



growth from the agrarian expansion rather than a competitive growth at the expense 
of the capital.

Generally and as a whole it seems that the town system has rather co-varied with 
Stockholm's expansion and stagnation phases than the opposite. This is evident when 
it comes to the expansion phase of the 17th century and the general decrease in growth 
levels from the relatively high figures of the 17th century to the lower figures of the 
early 18th century. In this Stockholm followed the common trend. The conclusion is 
self-evident. Generally speaking Stockholm has not grown at the expense of other 
towns. The centre has not driven out the periphery but for exceptional cases and then 
only locally and regionally. The overall trend is rather a trend of co-variation between 
centre and periphery. It is more justified to speak of centralization and decentraliza
tion than of centralization or decentralization. This conclusion also means that we in 
the overall perspective can tone down the hypothesis of a re-allocation of the urban 
resources of the realm to the advantage of the centre. It is true there can be no doubt 
that a resource centralization marked the political and economic development in the 
Sweden of great power but this has mainly been created by a resource flow from out
side and/or a harder pressure on domestic agrarian resources.

It is more reasonable to connect the geography of urbanization with the domin
ating economic and demographic trends of the times. The spread of the political 
apparatus for control in the form of town foundations went on in parallel with a 
more general economic and demographic growth in peripheral areas. Perhaps there 
were outward movements but more important to the peripheral urbanization was 
the increase in trade and production that was already underway in these areas. What 
the Crown did was to direct the economical channels from periphery towards centre 
under the protection of a mercantilist staple-policy. In an expansive economy this 
means that the flow of goods grew in size and strength both in terms of value and in 
quantity, which indirectly contributed to the process of urbanization both in periph
ery and centre.

Urban Functions and Urban Growth

Theory and method
In the chapter “Urban functions and Urban Growth” the towns functions are ana
lysed and their economic specialization as an explanation for urban change. The 
analysis starts from two contrasts that are assumed to create inner tension in the 
town system. Thus the two Israelis S N Eisenstadt and A Shachar have emphasized 
the difference between what they call the centralization and concentration forces of 
respectively. In the former case the urban system is formed by a centralized com
munity organization built to secure flow of resources from periphery towards centre. 
Such systems are often regularly hierarchic with levels of central communities sub
ordinate to a totally dominating centre. In the latter case the urban processes are 
more autonomous and towns grow spontaneously out of the conditions of the sur



roundings. Regional centres on a lower level carry more weight in relation to the 
centre of the system. In economical terms the Eisenstadt/Shachar theory can be 
brought together with the British economist John Hick’s division of the urban eco
nomy in a revenne and a market economy respectively. Revenue economy factors are 
more important in concentration processes.

The other contrast is connected to Fernand Braudel’s view on the functional ways 
of “traditional” economy in different “layers”. At the base level economy processes 
flow gently but openly. This is the simple barter economy of the material everyday 
life. At a higher level the market economy provided the framework of economic 
exchange. This level was also open and based on equivalent barter relations. The top 
of the pyramid though is closed and secret. It is dominated by the large-scale econo
mic actors’, the capitalists’, more or less monopolistic activities. In the urban systems 
this variation is mirrored in the functional ways of different types of town in relation 
to the surrounding community. The large export cities are part of the “large” econo
my, the small and medium size towns are closer to their surrounding lands and their 
"small” economy. The conditions for urbanization and town growth become different.

In order to operationally handle these theoretical instruments the analysis in this 
chapter starts from a town typology. In order to analyse Braudel’s theory the towns 
have been characterized as “multi-functional” towns and “simple market” towns. 
“Multi-functional” towns are towns which are on a higher level of complexity and 
which can be supposed to be affected by the "large” capitalistic economy. The “simple 
market” towns on the other hand are functionally homogeneous and operate closer to 
their agrarian trading area, the material life and the more limited market returns. 
The inter-play between centralization/concentration forces and revenue/market eco
nomies are tested by a classification of multi-functional towns in export towns and 
revenue towns respectively.

An A-phase ...
The economic specialization of the towns played an important part in their popula
tion development. However, the importance varied for town functions. State institu
tions were of significance for the local labour market. Large-scale business, especially 
export trade, was the dominating and primary source for upper middle class wealth. 
Local and regional trade, craftsmanship and the agrarian industry sources also played 
an important part in the provisions of many towns. Small towns in the lower regions 
of town hierarchy were probably dependent upon these more “small-scale” economic 
activities.

In general traditional burghers business was on the retreat. This was a process that 
seems to have gone on since the 16th century. Development was towards a more dif
ferentiated economy in which public functions and a labour market for free workers 
had begun to be of greater importance. The burghers had become a minority in many, 
especially larger, towns. Large groups of the towns’ grown up, able-bodied, popula
tion were economically dependent. Their support opportunities mainly rested on 
hinterland oriented trade and the openings which larger Crown institutions, aristo
cratic courts etc. could offer. There are certain indications that the “public sector” in



the larger cities may have played an important part to stabilize the labour market for 
the, otherwise very sensitive to economic fluctuations, proletarian labour groups.

The process of urbanization during the expansive 17th century shows clear but not 
always easily interpreted signs of changes in underlying mechanisms of urbanization. 
Multi-functional towns, i.e. the larger and more complex towns, had a slightly posit
ive development of size throughout the 17th century. Comparing export towns and 
revenue towns with each other there is a somewhat more positive development pict
ure for rhe revenue towns. 17th century growth can be interpreted as both market and 
revenue oriented, although with somewhat more emphasis on revenue functions.

The simple market towns as well had a positive development in the 17th century. 
Staple policy does not seem to have worsened the development possibilities of these 
towns. Instead it may be expected to have influenced the towns that had lost func
tions, but statistic indicators do not give unequivocal support to this hypothesis. For 
the period 1610 to 1660 a possible effect of staple policy does show though, when 
these towns on the average demonstrate a somewhat lesser growth than other cat
egories of towns, but during the next 40-year period this difference has disappeared. 
Even though many towns lost their foreign trade rights during the former part of the 
17th century it is not possible to unequivocally substantiate the hypothesis that this 
change has strongly undermined the development of those towns. Should politics 
have had negative effects, these, to a large extent, have been counterbalanced by 
other factors. The majority of towns that lost their staple rights were small or medium 
size towns with a limited economic range. They were in fact simple market towns 
already before they lost their staple rights. The simple market towns were towns of 
the “small economy”. Their development conditions were dependent on the near 
surroundings and the near region. It is possible that the “the long 16th century” 
demographic and economic expansion was of greater importance than staple politics 
and export market outlooks.

It is possible that some of the expansive tendencies of Sweden’s “long 16th centu
ry” continued into the latter part of the 17th century. According to current studies the 
population expansion went on through the century although some indications point 
at rising social and economic difficulties during the latter part of the century. Finan
ces of the State were pressed and the pressure on the agrarian community increased 
with increasing taxes, conscriptions and other burdens associated with Sweden's role 
as a European great power. Growing class antagonism and political struggles brought 
about rhe Carolingian autocracy, this special Swedish variant of royal absolutism.

The tendency for centralization in the 17th century was mainly caused by political 
decisions. It was a development that, through the former part of the 17th century, was 
forcefully oriented towards Stockholm. In this way the process of urbanization during 
this rising phase was carried by a strong development within both the market and 
revenue sectors in the “large” economy. But at the same time we can see how the 
towns of the “small” economy also have had favourable growth conditions in the 17th 
century.



... and a B-phase
As we have seen, the positive demographic and economic conditions radically de
teriorated at the beginning of the 18th century. The fact that the simple market 
towns seem to have managed fairly well may be interpreted as a sign that the econo
mic stagnation and the coming crisis was relatively lenient in the lower levels of town 
hierarchy. However, the coastal simple market towns' weak development during the 
18th century crisis period indicates that the general economic and social crisis was 
widely spread and often did not spare small towns less than large towns, if localiza
tion conditions were unfavourable. To a large extent the crisis had political reasons 
and emanated from Sweden’s war aspirations and losses. It was a product of social, 
demographic and economic pressure and disorganization. It is only one of the groups 
of town that as from the 1690’s shows a clear and positive trend. Those towns that 
had an addition of important town functions had a comparatively high average 
growth. The addition of new town functions has obviously acted as a growth injec
tion and the expansion went on through the 18th century.

The middle of the 18th century was marked by a polarized growth pattern that as 
it seems was carried through by positive market economic conditions with export as 
the leading economic sector. At this time the export-profiled towns were a strongly 
expansive town group and contributed, during these decades, to keep the growth of 
the multi function towns at high level. In a European context the Swedish urbaniza
tion between c. 1730 and 1770 to a certain degree stands out as “home made”, if one 
limits the expression “home made” to concern political, economic and social proces
ses unique to Swedish society after war destruction and the loss of great power sta
tus. But the European background was also positive. After the Spanish war of suc
cession, there was peace in Europe for several decades. Economies could recover and 
the states could again grow strong.

The obvious decline in the position of simple market towns after the 1730’s is an 
indication of the reallocation effects of the export led urbanization process of the Age 
of Liberty. Towns, which had losses of functions, had a similar development, which 
confirms that those towns during the 18th century did not differ much from the simple 
market towns. During the urban recovery of the Age of Liberty the decline of those 
two groups sharply contrasts with the expansion among the export towns.

During the latter part of the 16th century an agrarian expansion gradually began 
to generate growth in the lower layers of town hierarchy. The simple market towns 
were once again an expansive group of towns. The growth of export towns returned 
to a lower level, but this was compensated by the revenue town’s return among the 
strongly growing towns. Thus multi function towns could hold their own compara
tively well. Yet another sign of the role of revenue economy for town growth is the 
continued strong expansion among those towns that had several town functions. In 
most cases this was about towns that had become residence towns, garrison towns or 
diocesan capitals. Thus the period from the Age of Liberty to the beginning of the 
19th century was marked by the revenue economy mechanisms of urbanization and 
by good growth conditions created in the small, mainly agrarian, market economy.



Revenue and Market — Centralization and Concentration

If the factors of urbanization are categorized after revenue and market economy activ
ities respectively, different economic conditions appear during different periods. In 
general distant trade was probably the dominating market economy factor in pre
industrial Swedish towns. Industrial production was practically lacking before mid 
17th century and did never have any real significance other than in particular cases. 
Craftsmanship had only a limited market beyond the town boundaries nor had local 
trade any decisive significance for the formation of wealth in urban economy. Both 
these economic activities can be seen as complementary and thus strongly connected 
with the level of economic activities of the surrounding regions.

Crown institutions such as garrisons, province administrations, cathedrals and 
courts of appeal played an important part in the economy of revenue cities. In the ca
thedral city the religious cult, education and church administration were important 
special functions. Some cities had military functions and could, in certain cases, have 
a growth boom as a result of Crown investment. The palace administrations of the 
16th century sometimes grew and formed considerable elements in the population 
and in the economic life of towns. The province administrations of the 17th and 18th 
centuries could mean important resource contributions and a certain protection 
against economic set-backs.

Justifiably one can emphasize the mixed economic character of the early modern 
period. The long-term urbanization cycle was created by the interplay between mar
ket and revenue systems. The forces of concentration and centralization worked 
together. In Sweden these mechanisms of social integration worked in mutual inter
action in a way typical for this period of European town growth. The early modern 
economic development was marked by the mercantile economy’s subordination to 
the political power at the same time as this political power was dependent on a func
tioning and preferably flourishing mercantile economy. The process of urbanization 
cannot be released from this “mercantilist” economic order. During the expansion 
phase of the great power era the close contacts between large scale “capitalistic” eco
nomic actors, the Crown and the high nobility stand out as a (perhaps necessary) 
condition for the forceful aggregated town growth. But this was also a period when 
“centralization forces” played a vital role and when power elites more than ever used 
political means to create a town system that suited the elite’s national political aims. 
In this manner the balance between the large-scale market economy and the revenue 
economy systems shifted but it was never resolved in a struggle between two oppos
ite forces of urbanization.

In spite of the mutuality between market and revenue, concentration and centraliza
tion, it has been possible to trace patterns of urbanization that can be brought back 
to this dichotomy in the early modern economic structure. In general the export sec
tor stands out as an important dynamic factor. As far as can be judged the large scale 
market economy, or “trade capitalism”, has played an important part during some 
periods of urban growth, mainly during the former part of the 17th century and espe
cially at the middle of the 18th century, while revenue economic allocation mechan



isms or the feudal/absolutistic system have been important, principally during the 
building period of society organization during the 17th century, but also, to a certain 
extent, in the 18th century.

Functional Complexity

The towns’ functional complexity has played a certain part in the process of urbaniza
tion. In general contrasting developments can be imagined between simple market 
towns and multi-functional towns. It is tempting to interpret the contrast as an 
interaction and a negative dependency between the two categories and there was an 
element of competition between the large export and revenue towns on one hand and 
the lesser surrounding towns on the other. But the significance of this must remain 
a hypothesis that in reality is not very well supported by empirical indications. Tend
encies were far from unequivocal and the clear contrast between simple market towns 
and multi-functional towns is not to be found. Other factors also played their part in 
the grand play, and regionally and temporary there was a developed dependency be
tween multi-functional towns and their surrounding towns. Growth in one category 
could generate growth in the other.

Nevertheless it is reasonable to interpret the late 16th and 17th centuries as a period 
dominated by town growth “from below” driven by favourable economic and demo
graphic trends. Urban growth stands out as a product of expansive tendencies in the 
everyday life small-scale “market economy”. Swedish research has described this 
period as demographically and economically expansive with a more and more im
portant role for the far away areas and an economy based on low productive farming, 
agrarian ancillary industry, land acquisitions and peasants’ trade sailing. Marginal 
resources were used to a greater extent, and the natural resources were exploited 
more and more effectively.

This favourable situation went on in the 17th century and created space for the 
continued good development of the simple market towns. But gradually urban stagna
tion and the growing crisis seem to have reached the lower levels of the urban 
system. Weak urban growth during the first decades of the 18th century indicates a 
general and widespread stagnation in the socio-economic system. The crisis struck 
against capitalistic economy as well as against simple market economy. Nevertheless 
it seems to have struck less hard against the simple market towns.

During the following period of recovery and reorganization the simple market 
towns lost position in relation to the multi-functional towns and this was partly the 
result of a mercantilist policy of support. Among the multi-functional towns it was 
mainly the export towns that again strengthened their position. The last decades of 
the examination period from 1770 to 1820 shows a balanced development, where 
multi-functional towns and the simple market towns had a better development than 
the reference group, without their relative positions being mentionable shifted.



The Towns in a Larger Context

European Trends
Modern research have shown how the historic development of Europe during early 
modern times has moved in so called “long waves”. Fernand Braudel and the American 
macro-sociologist Immanuel Wallerstein are among those, who have brought for
ward and elaborated these lines of thought. In Wallerstein's great work “The Modern 
World System” the gradual growth of modern capitalistic economy is analysed from 
the point of view of a dependency relation between the centre and the periphery of the 
so called “European world economy”. According to Wallerstein “the European world 
economy” took shape during the 15th century and grew to the western economic 
world dominance of today. Development ran in stages with a “long 16ch century” 
which went on from the end of the late medieval agrarian crisis to “the crisis of the 
17th century” in the middle or end of the 17th century. As from the middle of the 
18th century the European world economy started to be restructured. The industrial 
society would reshape economies and forcefully alter the conditions for historical 
change.

With the aid of modern databases, it has been possible to show this wave pattern 
also in the early modern urbanization process. The cyclic movement pattern from an 
expansive “long 16th century” to the “crisis of the 17rh century” and a weaker more 
“rurally” marked process of urbanization in the 18th century nowadays is a part of 
urbanization research knowledge material. Hohenberg/Lees are among those urban 
historians, who have strongly advocated the cyclicity of the European urbanization 
process and coupled it with the larger economic wave movements. In their model the 
long 16th century corresponds to an “urban” phase from the end of the 15th century to 
the latter part of the 17th century. The urban phase ended in a period of economic 
“superheating” and crisis before it went into a weaker “rural” phase in which econo
mic dynamics were created in the countryside. Towards the end of the 18th century 
the process of urbanization went into the modern cycle of industrial urbanization and 
totally new levels of urban development.

Jan de Vries, who has made a large statistical analysis of the west and central 
European cities of more than 10 000 inhabitants, has managed to support a similar 
cyclicity in the European urbanization process. According to de Vries Europe went 
from a “multicentric” town system with points of gravity in, inter alia, north Italy 
and the English Channel regions to a “unicentric” system where the Channel region 
had started to dominate economically. In England and in The Netherlands urban 
development was faster and reached higher levels of urbanization. The extensive data 
bank of European towns with 5 000 inhabitants or more, which has been put together 
by Bairoch/Batou/Chevre, indicates the same concentration of urban dynamics to the 
north west of Europe. North and east Europe has a sparse town system and lower 
levels of urbanization.

One of the more important structural features in the European urbanization pro
cess is the “capital expansion” which had its concentration in the 16th and 17th cent
uries. In the 17th century one can also see how the Atlantic economy starts to affect



the development of the towns. The regional redistribution of Europe’s urban system 
did not only mean that the Mediterranean area had a weaker development in the 17th 
century and started to lag compared to the Channel region. During the 16th and 17th 
centuries there was also a peripheral expansion of town systems in the sense that 
large European areas had several new towns. This spread of the town system to peri
pheral but not yet urbanized areas of the continent was part of the same society pro
cesses that contributed to the strong growth of the capitals. One of its main reasons 
was the resource strength, power and need for control of the new centralized state 
apparatus.

The Nordic Region from an International Perspective
The Nordic process of urbanization shows structural features very similar to the 
corresponding processes down on the European continent. The long waves can be 
perceived. The capital's expansion in the 17th century and a peripheral expansion by 
new town foundations are other structural phenomena where the Nordic develop
ment shows parallels with that of continental Europe.

The most important difference is the time displacement between the curves. 
Development in the north lies later in time than the European. In established term
inology one usually speaks of the “long 16th century” and the “17th century crisis”. 
Transferred to the Nordic arena urban development, the same phenomena must be 
described as a “long 17th century” and an “early 18th century crisis”. In fact the 
Nordic curve lies very close to the north-west European for towns of at least 10 000 
inhabitants. Similarities implicate connections. It is a reasonable conclusion that the 
chronological similarity between the North and north west Europe depends on simil
arities in the secular wave movements. The nearness of the North to the European 
expansion zone around the English Channel will have meant influences and propaga
tions of economic trends. In the international perspective the Swedish town system 
stands out as a peripheral system where towns were smaller and more sparse. The 
urban network had similarities to eastern Europe and other “peripheral” regions. But 
at the same time northern and western Europe were expansive regions which, to a 
growing degree, brought the Nordic periphery closer to a continental Europe town 
system. Influences increased. That long-wave processes are to be found even up 
north, may chiefly be a consequence of what international research has seen as the 
strong dependency of the economic growth in The Netherlands and to a certain ex
tent also England. In that sense it is hardly wrong to look upon the North as a part 
of the European “periphery”. At the same time one must emphasize that the so cal
led “peripheral” structures in many ways were more typical for early modern Europe 
than the structural patterns which marked the “core area” of Europe around the Eng
lish Channel.



Actors, Structures and Urban Processes

Theory
In order to understand the Swedish urbanization process on a deeper level, the inter
national perspective must be completed with an analysis of the society that created 
the conditions and framework tor the urban system. The Swedish urban system was 
developed under the influence of overall demographic, economic and social trends. 
But it has also grown out of a domestic context as a result of domestic factors. Among 
these are the structural conditions that depend on concepts such as “the long 16th 
century” and “the crisis of the 17th century”. However, as a social change, urbaniza
tion cannot be seen only as a structurally conditioned process. Towns are inhabited, 
governed and used by people and people are behind the origin and destinies of towns. 
This contrast between actor and structure perspectives will be acute when one studies 
macro-social processes, like urbanization. Single actors, ever so mighty, and their 
actions cannot give satisfactory explanations when the level of analysis is elevated to 
a chronological and geographically more general level. Primarily collective actors 
should be in focus of an urban process actor analysis. In this study I have chosen to 
concentrate on the State and on leading social elites. The State as well as social elites 
may be seen as actors with power and permanence enough to at least lead urban pro
cesses into new tracks.

When it comes to the role of the social elites in the urbanization-process and the 
structuring of urban systems I have connected to Anthony Gidden’s structuration 
theory and to the Israelis Eisenstadt/Shachar’s division of elites in “autonomous” and 
“embedded” elites. According to Eisenstadt/Shachar the social elites in societies 
with strong centralization processes were “embedded” in the organization apparatus 
of society and linked to an organized flow of resources from the periphery towards a 
dominating centre. The interest of the elites were connected to the organization of 
society as such, and their activities directed towards maintaining and facilitating the 
resource flow. In societies with dominating concentration processes on the other hand 
the elites were relatively “autonomous” in relation to centre and therefore more in
clined to use the centre to their own advantage and to the advantage of their own local 
or regional power base. Thus the former system furthers political and cultural capitals 
and the latter mercantile second and third rank towns and more open market processes.

The Giddens theory emphasizes, inter alia, the duality of power in the sense that 
the exercise of power is based on an interplay between the “mighty” and the “power
less” partly in the sense that structuring of social processes occurs in an interplay be
tween actors on different social levels and anonymous structures which create a frame
work for the actions of the actors. The consequence is that mighty actors’ lines of 
action are met by reactions from less mighty actors, but also from strong structures. 
The results of society organization are therefore unpredictable and a product of both 
the will of the actors and their structural limitations. For Giddens’, the early modern 
town is a State resource and a “power keeper” and a starting point for the exercise of 
power. Urban dynamics therefore grow out of the duality of power and the ability of 
the power elites to control power resources and to regulate social interplay.



State, Elites and Urban Processes
The centralized State is the foremost early modern social actor. But the State as well 
as the leading elites had their limitations as actors. The town economic policies ot the 
Crown certainly stand out as ambitious but were also adjusted to structural limita
tions. Eltorts to create a mercantilist economic order with a functional division of 
labour between different categories of towns were systematically made in the 17th 
century, the A-phase of urbanization. This zeal to regulate reached far, but the policy 
could also have counter-productive effects when it obstructed some towns instead of 
favouring them. And not even the strong Swedish State power managed to maintain 
a town founding policy, when structural conditions raised obstacles. Despite these 
limitations the State stands out as a leading actor with the power to influence the 
urbanization process especially in the 17th century. During the B-phase of the urb
anization cycle the role of the State is not as dominant and more indirect. It is then a 
weaker State that acts, and the space for structural factors is thus larger.

The possibility for the social elites to influence the urbanization process was 
governed by on one hand their collective interests and, on the other, their ability to 
formulate a collective ideology. In early modern times it was nobility, especially high 
nobility, who had such power resources and represented a feudal class interest. Nobil
ity was at the same time an “autonomous” elite that was relatively free from the State 
powers. Nobility had its strong period in the 17th century when it managed to pursue 
a policy which more or less reserved higher office and important land ownership for 
their own class.

Middle class, ecclesiastical and administrative elites emerged to a greater extent as 
social and economic groups of interest or as collective actors in a reaction to nobility. 
All these categories were urban in the sense that the leading levels mostly were lo
calized in the towns and they wanted a State power strong enough to look after their 
interests. The ecclesiastical elite and the commoners had a strong interest in an eco
nomically stable State power. These elites were “embedded” in the organization of the 
State apparatus and therefore dependent on the ability of the State to support their 
social and economic position. The middle class elites were certainly more “autonom
ous" in relation to the State power but were at the same time interested in the protec
tion of mercantile and capitalistic activities and that they were sheltered from heavy 
charges and other duties. From a State finance point of view this meant that these eli
tes were on a collision course with high nobility. When this conflict of interests cul
minated in the 1680’s it led to the position of nobility being weakened. The 18th cen
tury was marked to a higher degree by different elite groupings balancing each other 
and that town economic policy after a few decades of mercantilist boom gradually 
swung over towards a more liberal and market oriented direction. Incisively one may 
argue that the organizational society building of the urban A-phase (the 17th century) 
was marked by the nobility class policy which stands against a more balanced socio
political and structured B-phase (the 18th century). A history sociological interpreta
tion of this kind remains of course a hypothesis before larger empirical examinations 
are carried out, but it harmonizes with the structural characteristics of the early 
modern cycle of urbanization.



Long term Urban Development
The early modern urbanization process is a historic macro process that in Sweden has 
gone on for around a thousand years. But the process has been chronologically and 
geographically uneven. The dominating feature is the long term, both absolute and 
relative, increase of town population from the Viking era until today. But this con
tinuous urban expansion has been superimposed by a number of cyclic wave move
ments where the early modern cycle has been preceded by a medieval cycle and was 
to be followed by a modern cycle. The urban landscape was conquered in three great 
waves. There were signs of a “modern” process of urbanization already in the 1830’s 
but it was not until a few decades later that development seriously started. Today 
more than 80 % of the Nordic population lives in towns or other population centres. 
The earlier, strongly coast oriented, network has spread inland. Railways and other 
modern means of communication have made this large scale conquering of the in
land possible.

These long-term secular wave movements are international and characteristic of 
western history from the Middle Ages. In this way Sweden and the Nordic countries 
are part of a much larger geographical and chronological context. But this is a con
text that, as far as can be judged, is nearing its completion. The need for centrality 
and closeness that, through the centuries, has driven people to the cities and thus 
created a process of urbanization cannot very much longer be met by a move to the 
cities. The modern urbanization levels are so high that one can speak of the "all urb
anized society”. The early modern urbanization cycle was a stage on the road to this 
society. The future must seek other ways.
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antalet ökat till drygt hundra. Detta tidigmoderna 
uppsving i den svenska urbaniseringsprocessen var 
starkt kopplat till det svenska stormaktsväldet. Urba- 
niseringsförloppet under denna tid framträder som en 
cyklisk vågrörelse från en expansiv fas under 1600-talet 
till en långsammare, mer balanserad urbanisering på 
1700-talet. På 1600-talet ökade stadsbefolkningen 
kraftigt, urbaniseringsgraden ökade och stadssystemet 
expanderade geografiskt. På 1700-talet ökade också 
stadsbefolkningen avsevärt, men urbaniseringsgraden 
stagnerade och stadslandskapet förblev i stort sett oför
ändrat ända in i 1800-talet. I boken Tjuvehål och stolta 
städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige 
(med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal beskrivs och 
analyseras kvantitativt denna historiska process. Ett 
antal frågor ställs rörande orsakerna till det urbana nät
verkets expansion och strukturella förändringar. Bland 
annat diskuteras urbaniseringsprocessens samspel med 
andra sociala processer och den större nordiska och 
europeiska utvecklingen. Den svenska urbaniseringen 
prövas också mot några teoretiska modeller kring ur
bana förlopp och urban geografi.

20: Sven Lilja, Tjuvehål och stolta städer. Urbaniseringens 
kronologi och geografi, i Sverige (med Finland) ca 1570-tal till

id början av 1500-TALET fanns ett sextiotal 
städer i det svenska riket (som då även inne
fattade Finland). Trehundra år senare hade

1810-tal. Stockholm 2000.
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