
Styresholm – Gruppdiskussion, svar 
Läsa och förstå landskapet 
 

Ni ska i er grupp försöka läsa och förstå det landskap som ni befinner er i. Läs frågorna 

och diskutera tillsammans. 

 

Tidigare har ni diskuterat begreppet landhöjning. Vad har landhöjningen inneburit för den här 

platsen? Hur tror ni att det kan ha sett ut på medeltiden? 

På medeltiden var marken lägre, vilket innebar att vattnet låg högre. Det är marken som rör 

sig uppåt, vilket gör så att vattnet verkar sjunka undan. På medeltiden låg marken lägre ner 

och de två topparna vi ser idag omgavs av vatten. Styresholm låg alltså inte anslutet till 

”fastlandet”, och den andra borgen som finns närmare Hola, Pukeborg, låg på andra sidan 

sundet som fanns på platsen, känt som Sursundet. 

 

På medeltiden var handeln i de här trakterna väldigt viktig. Hur tror ni att den gick till? Hur 

tror ni logistiken såg ut, med andra ord, hur kunde man förflytta varor? Vad tror ni att handeln 

betydde för den här platsen? 

En stor del av handeln skedde tack vare och med hjälp av båtar. Stora fartyg kunde ta sig 

längs med Östersjön, och sedan fick man byta till mindre båtar längre in mot landet och 

uppför älven. En råvara som var väldigt viktig, och som har varit väldigt viktig och under 

många hundra år, har varit skogen. Tack vare älven kunde man frakta bland annat timmer 

betydligt enklare än på andra håll där man inte kunde utnyttja vattnet på samma sätt. Tack 

vare kopplingen till havet, vattenkraft som möjliggjordes tack vare närheten till älven, och att 

båtar kunde ta sig inåt landet, så blev det här en rik plats, trots att den låg så långt från 

någon stad.  

Om ni tittat ut över älven ser ni många kyrkor. Hur många ser ni? Varför tror ni att så pass 

många kyrkor har byggts med så lite mellanrum? 

Eftersom den här bygden blev rik kunde man bygga flera kyrkor, men det har också att göra 

med att ett ökat välstånd bidrog till en ökad befolkning. Kyrkornas placering nära älven kan 

också ha att göra med att sjöfarare skulle ha närhet till kyrkor, eller att man ville visa 

besökande sjöfarare att här fanns det goda kristna som hade det gott ställt. 

 

Varför tror ni att en fogdeborg byggdes just här? 

En trolig anledning till fogdeborgens placering har att göra med det strategiska läget. Tack 

vare älven kunde man ta sig långt in i landet och samtidigt ha koppling till Östersjön. 

 


